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Ágrip 

Mengun og neysla er viðfangsefni sem æ fleiri eru að gera sér grein fyrir að eru mikilvæg, svo 

mikilvæg að ef ekkert er að gert þá hafi það áhrif á lífsgæði komandi kynslóða. Viðfangsefnið 

hefur mér lengið verið hugleikið, svo að árin 2014-2016 vann ég heimildarmyndina Út um 

græna grundu: sögur um sjálfbærni sem lokaverkefni í meistaranámi í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Samhliða þeirri vinnu var unnið að þessari greinagerð 

sem fjallar um efni og vinnsluferli myndarinnar ásamt hugmyndafræði 

heimildarmyndagerðar. Hugmyndafræðin var síðan notuð til greiningar á heimildarmyndinni 

Út um græna grundu: sögur um sjálfbærni. Form heimildarmyndarinnar er greint út frá 

hugmyndafræði og greiningarkerfi kvikmyndafræðingsins Bill Nichols. Heimildarmyndin 

fjallar um þá hugmynd annarsvegar að neytendur geti og verði að breyta neysluvenjum sínum 

í átt að sjálfbærni og hinsvegar að stjórnvöld geti gert meira til að stemma stigu við þeirri 

umhverfisvá sem heimurinn stendur frammi fyrir. Myndin byggist helst á viðtölum við 

áhugafólk á umhverfismálum, ekki sérfræðinga. Fjölbreyttum aðferðum er beitt í 

framsetningu myndarinnar svo sem í myndmáli, hljóði og tónlist, til styrktar efnistökum. 
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Inngangur 

Tímabilið 2014 til 2016 vann ég að mynd um umhverfismál „Út um græna grundu, sögur um 

sjálfbærni“ sem lokaverkefni í meistaranámi mínu í Hagnýtri menningarmiðlun. Myndin 

snýst um fólk sem lætur sig umhverfismál á einn eða annan hátt varða. Þessi greinargerð er 

unnin samhliða og sem hluti af því verkefni.  

Undanfarin ár hefur borið á meiri áhuga á sjálfbærni í samfélögum víða um heim og má það 

helst rekja til loftslagsbreytinga og hækkun hitastigs í heiminum. Á Íslandi er þessu ekki 

öðruvísi farið, umræðan um umhverfisvernd allt frá náttúruvernd til úrgangsmála í borgum og 

bæjum hefur aukist samhliða þessu.  

Haustið 2013 gerði ég stutta mynd í námskeiðinu Sjónvarpsþættir og heimildamyndir sem 

fjallaði um siðræna tísku. Siðræn tíska er framleiðsla á fötum sem standast ákveðnar kröfur. 

Kröfurnar eru að fatnaðurinn sé úr efnum sem endast vel, sé framleiddur með það í huga að 

ekki sé verið að ganga á náttúruna né sé verið að misnota það vinnuafl sem vinnur að 

framleiðslunni. Eins og hefur komið fram á undanförnum árum hafa stórfyrirtæki í 

fataiðnaðinum verið ásökuð um ábyrgðarleysi með framgöngu sinni við birgjana sína. 

Áherslan er á að nota endingarbetri hluti og minnka þannig úrganginn sem myndast með 

síaukinni neyslu.  

Eftir gerð þeirrar myndar kviknaði áhugi á að kafa dýpra í þetta málefni og auk þess átti ég til 

ágætt úrval af myndefni sem hægt væri að nýta. Heimildarmyndin fjallar í grófum dráttum um 

viðhorf og sannfæringu viðmælenda til málefnisins og hvernig henni er fylgt eftir. Þannig 

snýst myndin í kringum nokkra einstaklinga sem reyna að leggja sitt af mörkum til 

umhverfismála í sínu daglega lífi.  

Í myndinni er leitast við að sýna fram á að almenningur er hluti vandans og það skiptir máli 

hvað hann gerir til að hafa áhrif því margt smátt gerir eitt stórt. Til að mynda geta neytendur 

þrýst á breytingar með því að velja hvað þeir kaupa, velja skynsamlegar vörur með tilliti til 

náttúrunnar og sjálfbærni landsins. Auðvitað hjálpar ef opinberir aðilar setja viðmið og reglur 

til að sporna við þróuninni og til varnar skaðlegum umhverfisáhrifum, til að mynda með 

reglum eða álagningu skatta. Með þessari mynd er verið að reyna að benda á styrkleika 

neytenda sem virkra og meðvitaðra sem geta haft áhrif. En flest bendir til að rót vandans liggi 

í lífsháttum okkar sem íbúa jarðarinnar og sé ein stærsta ógn mannsins í dag, sem sést kannski 

best með nýyrðinu „ofurneysla eða (e.mass consumption). Þannig virðist skortur á efnislegum 
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auðlindum vera ein mesta þjáning mannsins á sama tíma og ofurneysla er eitt stærsta 

vandamál mannkynsins.“1  

Varpað er fram vandamálum og gagnrýni varðandi íslenskan og alþjóðlegan veruleika 

tengdan þessu máli og er því markhópurinn myndarinnar Íslendingar og allir sem hafa áhuga á 

umhverfismálum. 

1 Efni myndarinnar 

 

1.1 Áhrif mannsins 
Íbúafjöldi heimsins verður rétt tæp 7,5 billjónir árið 2016.2 Með þessum geysilega fjölda 

eykst neysla og álag á náttúruauðlindir jarðarinnar og er nú svo komið að menn eru að upplifa 

fordæmalausar breytingar á veðurfari og hitastigi um allan heim.  

Á heimasíðu NOOA, Sjávar- og loftslagsstofnunar Bandaríkjanna, kemur fram að 

meðalyfirborðshiti sjávar í febrúar 2016 var langheitastur á 137 ára tímabili eða síðan 

mælingar hófust árið 1880. Eða 1,21°C yfir 20. aldar meðaltalinu sem er 12,1°C. Febrúar 

2016 slær einnig metið yfir öll mánaðarmet sem var slegið síðast í desember 2015. Á heildina 

litið er þetta í sjötta sinn á síðustu sex mánuðum sem mánaðarlegt hitamet hefur verið slegið. 

Met febrúarmánaðar 2016 markar einnig 10. mánuðinn í röð sem hámark hitastigs hefur verið 

brotið á mánaðarlega heimsvísu.3 

Þrátt fyrir vaxandi fjölda áætlana um að draga úr loftslagsbreytingum hefur árleg losun 

gróðurhúsalofttegunda aukist að meðaltali um 2,2% á ári milli áranna 2000 til 2010. Frá sama 

tímabili hefur heildarlosun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum verið hæst í 

mannkynssögunni. Við efnahagskreppuna 2007/2008 dró úr losun en aðeins tímabundið sem 

gefur til kynna að sterk tengsl milli neyslu og losun gróðurhúsalofttegunda.4  

En neysla mannsins hefur ekki aðeins áhrif á gróðurhúsalofttegundir heldur einnig hefur hún 

áhrif á magn úrgangs. Það helst í hendur neysla, úrgangur og losun skaðlega loftegunda. Meiri 

neysla, meiri úrgangur og meiri loftmengun getur af sér stærra kolefnispor hvers og eins. 

Losun gróðurhúsalofttegunda á sér helst stað á urðunarstöðum við niðurbrot á lífrænum 

úrgangi. Hauggas sem er aðallega blanda metangass og koldíoxíðs, sem oft finnst þar sem 

                                                 
1
Katrín Helga Skúladóttir. „Hver er siðferðisleg skylda okkar sem neytenda? Siðferðisleg 

neysla,“ 8 
2 
Worldometer. (e.d.) 

3
 NOAA. (2016).  

4 R.K. Pachauri og L.a. Meyer, (2015) bls. 4-6. 
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úrgangur dýra safnast upp, getur myndast löngu síðar eða jafnvel mörgum árum eftir urðun. 

Uppspretta metans á sér megin rætur á urðunarstöðum í heiminum og er sú 

gróðurhúsalofttegund sem hefur 21 sinni meiri áhrif á hlýnun jarðar en til dæmis koldíoxíð.5 

Í meistararitgeð Sigurðar Eyberg Jóhannessonar, umhverfisfræðings kemur fram að 

Íslendingar eiga stóran hlut í þessari mengun miðað við höfðatölu. Þar hefur hann reiknað út 

vistspor Íslendinga í samanburði við aðrar þjóðir. Jafnan sem hann styðst við byggir á að deila 

heildarlandsvæði jarðar með heildarfólksfjölda hennar. Með því fæst stærð þess landsvæðis 

sem hver jarðarbúi hefur til afnota til að standa undir eigin neyslu. Þær niðurstöður gefa mynd 

af því sem hver einstaklingur hefur til viðmiðunar um hversu mikið hann gengur á auðlindir 

jarðar. Fram kemur í rannsókninni að Íslendingar séu með talsvert stærra vistspor en aðrar 

þjóðir miðað við höfðatölu og þar með færð rök fyrir því að þeir séu neyslufrekari en aðrar 

þjóðir. 

Vissulega hefur það líka áhrif að lega landsins er úr alfaraleið og mikil losun 

gróðurhúsalofttegunda myndast við flutning vara til og frá landinu ásamt útblæstri koldíoxíðs 

sem myndast við framleiðslu varanna. Þannig í grunninn er það neyslan og losun skaðlegra 

efna út í loftslagið við flutning varanna sem hefur gríðarleg áhrif á umhverfið, þrátt fyrir 

umhverfisvæna orkugjafa sem eru til staðar á landinu svo sem við húshitun.6  

Í dag notar mannkynið jafnvirði 1.6 plánetu til að afla aðfanga 
sem nýttar eru til neyslu ásamt þeim auðlindalosun sem hlýst af 
við úrgangslosun... Þetta þýðir að núna þarf jörðin eitt ár og sex 

mánuði til endurskapa það sem við notum árlega... Hófsöm 
áætlun Sameinuðu þjóðanna bendir á að ef núverandi íbúatala og 

þróun neyslunnar heldur áfram til ársins 2030, munum við þurfa 
jafnvirði tveggja jarða til að halda okkur uppi þar með er gengið 
verulega á þær auðlindir sem líffræðileg fjölbreytni reiðir sig á.7  

 
Hitastig jarðar heldur áfram að hækka eins og sést á þeim hitametum sem slegin eru ár eftir ár. 

Erfitt virðist vera fyrir ríki heims að draga úr loftmengun og hækkandi hita þrátt fyrir miklar 

áætlanir. Sterk fylgni virðist vera á milli neyslu og losunar gróðurhúsalofttegunda út í 

                                                 
5
 Reykjavíkurborg (2009) bls. 2.  

6
 Sigurður Eyberg Jóhannesson. „Vistspor Íslands,“ bls. 67 og 68. 

7
 Global Footprint Network. (2016). (e. Today humanity uses the equivalent of 1.6 

planets to provide the resources we use and absorb our waste. This means it now 
takes the Earth one year and six months to regenerate what we use in a year. 
Moderate UN scenarios suggest that if current population and consumption trends 
continue, by the 2030s, we will need the equivalent of two Earths to support 
us…Turning resources into waste faster than waste can be turned back into resources 
puts us in global ecological overshoot, depleting the very resources on which human 
life and biodiversity depend.) 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/glossary/#overshoot
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andrúmsloftið ásamt magni úrgangs á urðunarstöðum og svo virðist sem vistspor mannkyns sé 

að aukast enn frekar.  

 

1.2 Plastmengun 

Plast finnst í allflestu í nútímasamfélögum og er orðið meginuppistaða í pakkningum vara 

sem og flestum almennum vörum. Við handleikum daglega plastefni og hægt er að finna það 

meðal annars í örsmáum varahlutum sem og í stórum innréttingum og flest öllu þar á milli. 

 það hefur komið í stað annarra efna svo sem timburs, málma, glers, textílefna, steypu og 

augnglerja og svo virðist sem að stöðugt sé hægt að finna ný not fyrir það. Plast er vissulega 

frábært efni að mörgu leyti til að mynda til mótunar vara og getur því verið erfitt að vera án 

þess. En plast á sér líka sínar skuggahliðar.  

Alþjóðleg framleiðsla úr plasti náði 311 milljón tonna árið 2014, með 59 milljónir tonna í 

Evrópu eingöngu. Kína er eitt af stærstu framleiðendum plasts í heiminum með rúman 

fjórðung af heimsframleiðslu og fer vaxandi. 8 Til að mynda kemur fram í skýrslu The plastic 

Economy „að plastnotkun hefur tuttugufaldast síðustu 50 árin og er gert ráð fyrir að hún 

tvöfaldist á næstu 20 árum.“ 

Það er ljóst að plastiðnaðurinn er gífurlega stór með mikla fjárhagslega veltu en það eru 

einnig ógrynni fjárhagslegra verðmæta sem fara til spillis ef ekkert er að gert varðandi plastið 

eins og sjá má í tölum frá World economic forum stofnuninni: 

After a short first-use cycle, 95% of plastic packaging material 

value, or $80–120 billion annually, is lost to the economy. A 
staggering 32% of plastic packaging escapes collection systems, 
generating significant economic costs by reducing the 

productivity of vital natural systems such as the ocean and 
clogging urban infrastructure. The cost of such after-use 

externalities for plastic packaging, plus the cost associated with 
greenhouse gas emissions from its production is conservatively 
estimated at $40 billion annually – exceeding the plastic 

packaging industry’s profit pool.9 
 

                                                 
8
 Statista. Global production and plastics since 1950 to 2014. 

9
 Len Neufeld. (2016) (lausleg þýðing höfundar, Eftir stuttan líftíma er 95 % virði plastumbúða 

alls um 10.080 til 15.120 milljarða á ári sem tapast í hagkerfinu. Yfirþyrmandi 32 % af 
plastumbúðum sleppur framhjá söfnunarkerfum, með verulegum efnahagslegum kostnaði með 
því að draga úr framleiðni mikilvægra vistkerfa, svo sem haf og stíflaðra lagna í þéttbýli. Annar 
kostnaður myndast eftir notkun sem tengist losun gróðurhúsalofttegunda frá framleiðslu þess , 
er varlega áætlaður 5.040 milljarðar á ári - meira en alls hagnaðar plastumbúða iðnaðarins.), bls. 
6 
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Það er ekki aðeins skaði í fjármálakerfinu heldur er vistfræðilegi skaðinn æ meira áberandi. 

Árið 2010 var komst National Centre of Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) 

Working Group að þeirri niðurstöðu að meðaltal þess plasts sem fer í sjóinn hafi verið 8 

milljón tonn á ári , sem er sambærilegt við fimm fulla plastsburðarpoka af plasti á 30 cm bili 

af strandlínu heimsins. Því var áætlað að á árinu 2015 hafi farið 9 milljón tonn af plasti í 

hafið. Plast er orðið verulegt umhverfisvandamál fyrir sjávarlíf. Það getur sogið í sig skaðleg 

efni og orðið enn hættulegra fyrir sjávardýr með tímanum. Plast getur með árunum leyst upp í 

litlar agnir sem dýrin innbyrða í þeirri trú að þau séu að fá næringu og þannig komast þessi 

skaðlegu efni inn í fæðukeðjuna sem að lokum endar á diskum manna. 

Árið 2025 er talið að árlegt magn plasts í hafinu verði tvisvar sinnum meira en árið 2010 verði 

ekkert að gert, eða um 155 milljón tonn. Það eru helst tvær ástæður fyrir því að plast endar í 

hafinu. Í fyrsta lagi er það þekkt að úrgangi er sturtað beint í sjóinn eða hann lekur úr 

landfyllingum og í öðru lagi að meðhöndlun rusls er ófullnægjandi og það berst til sjávar. 

Í skýrslunni er lögð áhersla á að þjóðir heimsins verði að minnka úrgang sinn á öllum sviðum 

og taka upp betri stjórnunarhætti, bæði á svæðisbundnu sviði sem og alþjóðlegu, til að sporna 

við og koma í veg fyrir að plast rusl komist í hafið.10  

Í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar og SORPU kemur fram að aðeins um 53% 

höfuðborgarbúa nota margnota poka við innkaup. Plastburðarpokar hafa mjög stuttan líftíma 

og eru nánast óþarfir þar sem auðveldlega er hægt skipta þeim út fyrir endingarbetri vöru. Að 

sama skapi eru plastburðarpokar notaðir undir rusl sem eykur hlut plasts í blönduðum 

heimilisúrgangi.11 

Plastpokar sem notaðir eru undir rusl í heimilissorpi eru einnig óþarfi en til að mynda í 

Vancouver er öllum lífrænum úrgangi sturtað í lausu eða í pappírspokum beint í sorptunnur 

við heimilin og síðan blandað saman við mold sem áburður í matjurtagarða.12 

Í niðurstöðum húsasorpsrannsóknar SORPU fyrir höfuðborgarsvæðið kemur fram að á 

tímabilinu 2012 til 2014 hefur úrgangur plasts aukist um 1,9 % frá árinu 2012 til 2014.13 

Samkvæmt greiningu Úrvinnslusjóðs var endurvinnsluhlutfall plastumbúða aðeins um 13% á 

landsvísu árið 2013 en lögbundið markmið var 22,5%. Sama ár var endurnýtingarhlutfall 

plastumbúða 15%, en lögbundið markmið fyrir umbúðaúrgang er almennt 60%.14  

                                                 
10 

Gyekye, Liz. (2015) 
11

 Umhverfis og skipulagsvið Reykjavíkurborgar (2015) bls. 17. 
12

 City of Vancouver. (e.d.).  
13 Karen Hulda Kristjánsdóttir (2014) bls, 63.  
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En helsta vandamálið með plastið er ódýra plastið sem notað er í allskyns einnota vörur sem 

fólk notar nánast daglega, drykkjarmál, diskar, umbúðir og pokar. Plast sem er svo þunnt og 

létt að það berst auðveldlega með vindinum. Til dæmis hafa plastburðarpokar verið ein 

vinsælasta poka-varan i áratugi og víða um landið hafa verið hafnar herferðir til að sporna við 

notkun þeirra, til dæmis er hópur á fésbókinni sem berst fyrir minni umbúðanotkun undir 

slagorðinu „Bylting gegn umbúðum“15 .  

Í tillögu til þingsályktunar á Alþingi um að draga úr plastpokanotkun er bent á að hver íbúi 

Evrópusambandsins noti að meðaltali um 500 plastpoka á ári og flesta aðeins einu sinni. Í 

landsáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir árin 2013 til 2024 er áætlað að um 70 milljónum 

plastpoka sé fleygt á hverju ári hér á landi en það eru um 1.120 tonn. Þunnir einnota 

plastpokar geta verið hundruð ára að eyðast í umhverfinu, oft í formi örsmárra plastagna sem 

geta verið skaðlegar, til að mynda fyrir lífríki hafsins. Myndast hafa gríðarstórir plastflákar í 

Kyrrahafi, Atlantshafi og Indlandshafi þar sem hafstraumar hafa smalað plastögnum úr 

plastpokum og ýmsu öðru saman. Talið er að árlega hendi Evrópubúar um átta milljörðum af 

plastpokum í ruslið sem hefur í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir lífríkið. Nokkur ríki í 

Evrópu hafa gripið til úrræða til að stemma stigu við þessari þróun með banni eða 

skattlagningu á notkun þeirra. Þessi ríki eru til að mynda Írland, Þýskaland, Holland, Belgía, 

Sviss og Ítalía.16 Önnur afleiðing af þessari lagasetningu er að 90 til 100% af plasti verði 

endurunnið eða notað til orkuframleiðslu. En markmiðið er að enginn plastúrgangur berist til 

urðunar fyrir 2020.17  

Reykjavíkurborg hefur einnig beitt sér í þessu máli og hefur hrundið af stað vitundarvakningu 

um lágmörkun notkunar einnota umbúða með margs konar aðgerðum. Til að mynda með 

upplýsingagjöf til neytenda og vistvænni hönnun umbúða.18  

Það er ekki aðeins spurning um að endurnýta plastið betur og spara þannig orku og fjármagn, 

heldur er ljóst að við þurfum að horfa á plast sem verðmæti og fara vel með það, það er betra 

að endurnota plastið heldur en að henda því þó að það krefjist orku. Það er einnig áhyggjuefni 

hvað mikil sóun liggur í einnota plasti svo sem plastdrykkjamálum og diskum því það er eitt 

af því sem veldur mestum skaða. Magn plastpoka sem notaðir eru undir rusl í heimilissorpi er 

einnig óþarfi og ættu Íslendingar að taka sér til fyrirmyndar hvernig meðhöndlun blandaðs 

                                                                                                                                               
14

 Umhverfis og skipulagsvið, Reykjavíkurborgar. (2015) bls. 24.  
15

 Fésbók.Umbúðabylting.  
16 

Þingskjal nr.172/2014-2015.  
17 

Tibbetts, John H: „Managing Marine Plastic Pollution: Policy Initiatives to Address Wayward 
Waste“.  
18

 Umhverfis og skipulagsvið, Reykjavíkurborgar. (2015) bls, 17. 
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úrgangs fer fram í Vancouver, því líklega fer stór hluti af þeim 70 milljónum plastpoka sem 

sagt er að að Íslendingar noti, undir heimilissorp.  

1.3 Landvernd 

Á 20 árum hefur ferðaþjónustan vaxið úr því að vera ágætis aukabúgrein á sumrin í að vera 

meginútflutningsatvinnuvegur þjóðarinnar.19 Heildarfjöldi ferðamanna sem kom til landsins 

með flugvélum og skipum árið 2015 var um 1.289.140 einstaklingar sem var tæp 30% 

aukning frá fyrra ári.20 Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að 2 milljónir 

ferðamanna sæki landið heim árið 2023 og fylgi þar með þróun landsmeðaltalsins sem er 9% 

fjölgun milli ára.21 

Árið 2014 kom út skýrslan Rauði Listinn – svæði í hættu, frá Umhverfisstofnun um ástand 

friðlýstra svæða. Þar er áhyggjum lýst yfir ástandi þeirra og bent á að neikvæð áhrif 

mannlegra þátta séu helsta orsök þeirra. En ýmsar ástæður liggja að baki friðlýsingar þessara 

svæða svo sem landslag, vistkerfi eða náttúrufar. Einnig er lagt til að leggja þurfi og merkja 

göngustíga til að bæta aðgengi almennings og búa svæðin jafnframt undir aukið álag vegna 

ágangs ferðamanna auk þess að auka landvörslu og efla fræðslu.“22  

Náttúra Íslands er mesta aðdráttarafl erlendra ferðamanna sem koma til landsins hvort sem um 

vetrar- eða sumargesti er að ræða, samkvæmt rannsókn Ferðamálstofu Ferðaþjónusta á 

Íslandi í tölum sem gerð var í apríl 2015. Þar kemur einnig fram að fleiri voru á þeirri skoðun 

í janúar 2015 að álag á náttúruna af völdum ferðamanna væri orðið of mikið en á sama tíma 

2014. Rúmlega fimmtungur svarenda var á því að bæta þyrfti skipulag og bæta aðgengi og 

uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar. Minntust ferðamenn meðal annars á dreifingu 

ferðamanna um landið, og lélegri stýringu þeirra um landið en víða eru svo margir 

einstaklingar á helstu ferðamannastöðum að vandi skapast svo sem vegna slæms aðgengis að 

salerni. 23 

Náttúra Íslands er helsta auðlind Íslendinga samanber niðurstöður úr könnun Ferðamálastofu 

og mætti segja að almennt vilji landsmenn halda því þannig. Ljóst er að mörgu þarf að huga 

varðandi ferðamenn á landinu, samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar um ástand friðlýstra 

svæða en ekki aðeins þarf að byggja upp betra aðgengi ferðamanna á útvöldum svæðum, 

heldur þarf einnig að vernda þá staði sem mikil ásókn er að með öflugum aðgerðum til að 

                                                 
19

 Landsbanki Íslands. (2014) bls. 3.  
20 

Ferðamálastofa (2015) bls. 20-27.  
21 

Landsbanki Íslands. (2014) bls. 4-5. 
22 Umhverfisstofnun.( 2014) bls. 2.  
23

 Ferðamálastofa. (2015) bls. 20-27. 
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forða þeim frá skemmdum. Stór hluti af því er að stýra hópum ferðamanna í samstarfi við 

náttúruverndar- og ferðaþjónustuaðila jafnvel með náttúrupassa sem ætti að vera einföld og 

hagkvæm leið til að stjórna aðgengi ferðamanna að viðkvæmum svæðum í íslenskri náttúru 

og jafnvel að loka þeim tímabundið fyrir ágangi manna. Svo virðist sem endurbætur á 

ferðamannastöðum séu skammt á veg komnar, tveimur árum eftir að skýrsla 

Umhverfisstofnunar var opinberuð. 

1.4 Kjötframleiðsla 

Skaðleg áhrif nautgriparæktar í heiminum eru ekki aðeins eyðing skóga og mikið jarðvegsfok 

sem er oft afleiðing af því, svo sem á Íslandi, heldur einnig þau miklu áhrif af metangasi sem 

dýrin gefa frá sér. En ekki eru aðeins nautgripir sem um er að ræða heldur einnig önnur 

jórturdýr svo sem svín og sauðfé. Í úttekt OECD á stöðu umhverfismála á Íslandi er varað við 

að niðurgreiða kjötframleiðslu á sauðfé vegna þeirrar miklu jarðvegseyðingar og áhrifa á 

náttúrulíf sem af henni hlýst og jafnframt áréttað að um það bil helmingur landsins, “liggur 

undir skemmdum vegna alvarlegs jarðvegsfoks, að hluta til vegna mikillar beitar. Meira en 

290 tegundum úr plönturíkinu og dýraríkinu er ógnað, þar á meðal 40% af varpfuglum (helst 

sjófuglum) og 12% af mosategundum á landinu.” 24 

En helsta alþjóðlega vandamálið er áhrif metangass á loftslagið en það myndast við aðstæður 

þar sem mikil bakteríuflóra er til staðar. Oftast myndast það í maga húsdýra og við 

meðhöndlun húsdýraáburðar. Ennfremur við rotnun lífrænna efna sem myndast í sorphaugum, 

votlendi og við vinnslu og bruna jarðefnaeldsneytis.  

Metan er ein af gróðurhúsalofttegundunum og er allt að 20 sinnum virkari en koltvíildi (CO2). 

Talið er að allt að 30 til 40% af heildarlosun metans sé vegna náttúrulegra aðstæðna, svo sem 

rotnunar lífrænna efna, en um 60% metangass sé vegna olíuvinnslu. Álitið er að 

landbúnaðurinn sé ábyrgur fyrir 14% af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda í heiminum. 

Búist er við að aukning á metangasi í andrúmsloftinu verði allt að 60% fram til ársins 2030.25 

   

Nú virðist sem hollenskir vísindamenn hafi fundið lausn á vanda við losun metangass í 

andrúmslofti frá ræktun dýra. Þeir eru byrjaðir að rækta kjöt úr stofnfrumum nautgripa og 

hafa nú þegar komið fram með fyrsta hamborgarann. Doktor Mark Post og hans teymi í 

Háskólanum í Maastricht standa að þessum tilraunum. Þeir vonast til að breyta eða jafnvel 

                                                 
24

 OECD (2014. ) bls.5. (e.„…suffers from acute soil erosion, partly due to overgrazing. More 
than 290 species of flora and fauna are threatened, including nearly 40% of the bird species 
nesting in Iceland (mainly seabirds) and 12% of the country’s moss species.)”  
25

 Jón Már Halldórsson. (2014). 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=352
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útrýma hefðbundinni kjötframleiðslu. Ræktun dýra til manneldis þarfnast mikilla aðfanga. 

Alls fer um 30% af þurrlandi heimsins í þessa ræktun í dag. Af næringarefnum sem dýrin éta 

skila aðeins um 15% sér í afurðum frá ræktuninni. Með fjölgun mannkyns má fastlega búast 

við að eftirspurn eftir kjötvörum muni stórlega aukast.26  

Ekki eru aðeins skaðleg efni sem fylgja fjöldaframleiddu kjöti heldur hafa einnig spurningar 

vaknað um heilnæmi þessarar framleiðsluaðferða. En með tilkomu stórra fyrirtækja í 

framleiðslu á matvörum hafa framleiðsluhættir breyst verulega á undanförnum áratugum. 

Markaðsvæðingin hefur kallað á meiri og meiri afköst sem hafa leitt til aðferða sem eru 

verulega breyttar frá hefðbundinni búmennsku. Þessar aðferðir ganga út á mun meiri 

sjálfvirkni og kalla á minna vinnuafl. Aðferðir þessar hafa hlotið æ meiri gagnrýni 

almennings. Síðast en ekki síst hefur hollusta afurða æ oftar verið dregin í efa. Einn þeirra 

sem efast um hollustu þessara afurða er höfundur bókarinnar So Shall We Reap og segir hann 

meðal annars „The most delectable food, carelessly prepared, can be lethal. Pollutants are of 

main kind: infective agents, ... and toxins.“27  

Auk þess hafa sérfræðingar velt upp spurningum um siðferðislega réttlætingu. Samtök um 

dýravernd hafa fært rök fyrir vondri meðferð dýra í nútíma landbúnaðarframleiðslu. Peter 

Singer höfundur bókarinnar Animal Liberation segir í upphafsorðum bókar sinnar að 

„...tyranny of human over nonhuman animals... has caused and today is still causing an 

amount of pain and suffering that can only be compared with that which resulted from the 

centuries of tyranny by the white humans over black humans.“28  

Vandinn við nútíma framleiðslu kjöts er eitt af því sem menn verða að fara að taka á ef á að 

nást að minnka áhrif gróðurhúsalofttegunda ásamt jarðvegseyðingu sem er áberandi 

aukaverkun sem Íslendingar búa við. En meðferð dýra og eðli kjötframleiðslu þarf að gera 

sjálfbærari en aðeins nýtist um 15% af þeirri orku, vatni og næringu sem til dæmis nautgripir 

innbyrða. Mikil óhagkvæmni er því í ræktun þeirra ásamt samanlögðum áhrifum annarra 

aukaverkana við ræktunina. Svo er spurning hvort það sé umhverfisvænt að meðhöndla dýr á 

þennan hátt. 

1.5 Úrgangur 

Enn vantar upp á að almenn stefna um meðhöndlun úrgangs hafi verið mótuð á Íslandi, þetta 

kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar til Alþingis. Þar er sjónum beint að því hvað þarf að 

                                                 
26 

Alok Jha. „Synthetic meat: how the world's costliest burger made it on to the plate“. 
27

 Tudge, Colin. So Shall We Reap, What Has Gone Wrong With The Worlds Food and How To 
Fix It, bls.45. 
28

 Singer, Peter. Animal Liberation, bls ix. 
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gera betur til að standast samanburð við hin Norðurlöndin. Auk þess er bent á að gögn séu 

óáreiðanleg frá sveitarfélögum þar sem ekki er samhæfing í skráningu þeirra, en talið er að 

þetta hafi áhrif á alla stjórnun á málflokknum.29 

 

Mynd 1 Húsasorpsrannsókn SORPU 

Eins og sést á myndinni hefur minna af pappír, bleium, spilliefnum, málmi og 

skilaskyldum umbúðum endað í sorpinu. En aftur á móti hefur aukning orðið á 

eldhúsúrgangi, fatnaði og plasti svo dæmi séu nefnd milli ársins 2012 til 2014 . 30 

Árið 2003 voru sett ný lög um meðhöndlun úrgangs með það að markmiði að draga úr 

myndun hans ásamt því að skerpa á ábyrgð neytenda. Lög voru sett sem lögðu kvaðir á 

íbúa landsins í formi gjaldtöku. Aðgerðir stjórnvalda hafa skilað árangri, meðal annars 

hefur endurvinnsla heimilisúrgangs aukist og dregið hefur úr urðun lífbrjótanlegs 

úrgangs. Enn vantar þó mikið upp á að Íslendingar standist samanburð við aðrar þjóðir 

Evrópu sem lengst hafa náð.31 Til samanburðar má benda á að Norðmenn endurunnu 

81% af öllum úrgangi á árinu 2012.32 Aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu hefur 

áhrif á löggjöf um úrgangsmál á Íslandi, og er þess krafist að innleiddar verði kröfur 

með mælanlegum markmiðum. En alls er urðað um 50,2% af úrgangi á landinu.  

                                                 
29 Ríkisendurskoðun (2016) bls. 3. 
30

 Karen Hulda Kristjánsdóttir (2014) bls. 58 -63. 
31

 Ríkisendurskoðun (2016) bls. 3.  
32

 Norwegian Environment Agency (2014)  
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Mynd 2Heildarmagn úrgangs eftir flokkum 

 

en aðeins er 49,8% af úrgangi á Íslandi er endurnýttur sem er frekar lágt hlutfall miðað 

við aðrar þjóðir á Norðurlöndum.33  

Það virðist vera nokkur óreiða í skipulagi í kringum úrgangsmálin og það er brýn nauðsyn að 

það sé heildarstefna um úrgangsmál sem allir innan stjórnvaldsins geti sammælst um og unnið 

eftir á skipulagðan hátt. Þetta hlýtur að vera hluti ástæðunnar fyrir því að Íslendingar eru 

aðeins að endurvinna 49,8% af úrgangi til dæmis miðað við þau 81% sem eru endurunnin í 

Noregi.  

 

1.6 Neytendur 

Okkur er kennt frá unga aldri að neysla sé mælikvarði hagsældar. Það er álitið styrkleikamerki 

að eiga sem mest, ekkert minna en einbýlishús, jeppling og heitan pott í garðinum. Það kerfi 

sem Íslendingar búa við byggist í grunninn á neyslu og vegna krafa um æ betri hagvöxt er 

mikið álag sett á bæði íbúa og auðlindir. Aukin tiltrú virðist vera á því að breyta 

neysluhegðun mannsins sem andsvar við veðurfarsbreytingum. Í nýjum raunveruleika sem 

snýst um vistspor manna og þjóða, ógnir í lífríkinu, og minnkun ísbreiða, vegna hækkunar 

hitastigs, hafa verið að koma fram nýjar hugmyndir um hvernig hægt sé að bregðast við 

ofurneyslu.  

                                                 
33

 Ríkisendurskoðun (2016) bls. 3.  
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Í B.A. ritgerð Katrínar Helgu Skúladóttur er fjallað um neyslu frá ýmsum sjónarhornum svo 

sem sem félags-, menningar-, efnahags- og sálfræðilega. Katrín staðhæfir að ein af helstu 

orsökunum við hnattrænum veðurfarsbreytingum sé aukin neysla efniskenndra hluta, orku og 

þjónustu. Að hennar mati þarf nauðsynlega að finna út hvað orsakar neyslu og hvað drífur 

hana áfram áður en stefnumótanir og forspár eru gerðar.34  

... í hvert sinn sem við kaupum nýja vöru setjum við í gang nýtt ferli með 

tilheyrandi auðlinda- og orkunotkun og tilheyrandi úrgangsmyndun, sem 
oftast á sér stað að miklu leyti áður en varan kemst í okkar hendur. Betri 
nýting, lengri endingartími, endurnotkun og endurvinnsla eru öll til þess 

fallin að draga úr þessum óbeinu og ósýnilegu neikvæðu áhrifum. Þarna 
er ábyrgð neytandans mikil og áhrif hans meiri en flestir gera sér grein 

fyrir.35 
 

  

Einnig má benda á að í því samfélagi sem við búum við í dag, þar sem gríðarlega mikið af 

skilaboðum i auglýsingaformi er beint að neytendum, eru talsverðar líkur á að hinn almenni 

neytandi sé illa upplýstur um hversu mikil notkun auðlinda liggur að baki framleiðslu varanna 

sem hann hefur áhuga fyrir. 

En neysluhyggja er í auknum mæli orðið pólitískt viðfangsefni fræðimanna. Pólitísk 

neysluhyggja á sér stað þegar meðvituð ákvörðun neytanda byggist á breytingum á 

kauphegðun eftir því hvaðan varan kemur og hvort hún sé framleidd með mannúðar og 

siðferðisleg sjónarmið í huga eða hvort pólitísk öfl standi að baki hennar. Það sem einkennir 

þetta val neytenda er hluti af yfirgripsmiklu átaki til að bæta velferð annarra á hnattrænu 

sviði.36 

Ekki eru til miklar upplýsingar um neysluhvata Íslendinga, það er að segja hvort þeir séu 

meðvitaðir neytendur og kjósi ákveðnar vörur með tilliti til mannúðarmála eða heilsufars, 

pólitískra eða siðferðislegra ástæðna. En samkvæmt evrópskri könnun frá árinu 2005 sem 

Íslendingar tóku þátt í kom fram að 28% íslenskra svarenda höfðu sniðgengið ákveðna vöru í 

andmælaskyni síðustu 12 mánuðina. En stærri hluti þeirra tilheyrði tekjuháum hópi, voru 

háskólamenntaðir og höfðu kosið vinstri græna í síðustu þingkosningum. 

                                                 

34 Katrín Helga Skúladóttir. „Hver er siðferðisleg skylda okkar sem neytenda? Siðferðisleg 
neysla,“ bls. 16. 
35 

Umhverfis og auðlindaráðuneytið (2013) bls. 59.  
36

 Katrín Helga Skúladóttir. „Hver er siðferðisleg skylda okkar sem neytenda? Siðferðisleg 
neysla,“ bls. 10.  
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Árið 2002 stóð Norræna ráðherranefndin fyrir rýnihóparannsókn sem einnig gaf til kynna að 

íslenskir neytendur væru almennt ekki uppteknir af siðferðilegri neyslu. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að íslenskir neytendur höfðu meiri áhuga á lífrænum vörum og hollustu þeirra frekar en 

mannréttindahlið neyslunnar. Á óvart kom að íslenskir neytendur töldu að það væri ekki 

mikið sem þeir gætu gert sjálfir ólíkt öðrum rýnihópum í rannsókninni, sem töldu að 

pólitískur þrýstingur væri í raun það eina í stöðunni sem hægt væri að gera.37  

 

Mikilvægt er að það fari fram hugarfarsbreyting hjá neytendum um neyslu vara og aukin 

meðvitund um vandann sem er afleiðing neyslunnar. Auka þarf umræðuna í samfélaginu og 

ættu yfirvöld sérstaklega að sinna því hlutverki. Neysla þarf ekki að vera af hinu illa en 

sinnulaus ofurneysla er það og það er stór munur þar á milli. Gott er að spyrja sjálfan sig hvor 

varan sé nauðsynleg eða ekki. 

1.7 Fatnaður 

Umfang fatnaðar í umferð hefur stóraukist í hinum vestræna heimi síðustu áratugina og má 

rekja það til meira framboðs ódýrs fatnaðar með stuttan líftíma. Fatasóun skapar mikið álag á 

umhverfið bæði í framleiðslulöndum en einnig í þeim löndum þar sem úrgangurinn myndast. 

Á Íslandi er nokkuð mikil fatasóun en talið er að á síðasta ári hafi á höfuðborgarsvæðinu um 

2200 tonn ratað í landfyllingu eða um 10 kíló á hvern íbúa. Um 2250 tonn hafi endað hjá 

Rauða krossinum en alls var opinber innflutningur textílvara um 3800 tonn ásíðasta ári.38 En 

ekki liggja fyrir tölur um innflutning fatnaðar í ferðatöskum Íslendinga sem koma erlendis frá. 

Fatnað sem neytendur vilja losa sig við er hægt að senda til Rauða krossins þar sem þau eru 

flokkuð eða send áfram erlendis til endurvinnslu. Á árinu 2014 söfnuðust um 57 tonn af 

fatnaði til innanlandsnota sem nýttist við úthlutun og sölu í verslunum Rauða krossins. Tæp 

2000 tonn voru flutt til Þýskalands og Hollands til endurvinnslu sem skilaði 103 milljónum 

króna í tekjur og um 40 tonn voru send til hjálparstarfs erlendis. Alls eru það um 2097 tonn.39  

Í skýrslu Reykjavíkurborgar, Aðgerðaráætlun í úrgangsmálum í Reykjavík 2015 -2020, kemur 

fram að áætlað sé að um 3.200 tonn af textílvörum séu árlega urðuð með almennum 

heimilisúrgangi. Ef þessi fatnaður rataði til Rauða krossins mætti áætla að tekjur hans myndu 

                                                 
37 

Katrín Helga Skúladóttir. „Hver er siðferðisleg skylda okkar sem neytenda? Siðferðisleg 
neysla,“ bls.9.  
38

 Halla „10 kg á mann af fötum í ruslið. Áhrifa hinnar hröðu endurnýjunar fataskápa 

landsmanna gætir í ruslinu“ (2016, 21. apríl). 
39

 Rauði krossinn (2014) bls. 59.  
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aukast um 200 milljónir á ári.40 Víða er farið að banna urðun á lífrænum efnum eins og til 

dæmis í Noregi en þar hefur bannið verið í gildi frá árinu 2009.41 

Á vefsvæði Norden.org eða Norrænu ráðherranefndarinnar má finna leiðbeiningarnar „Notaðu 

fötin – Notaðu höfuðið – Verndaðu umhverfið!“ sem hún hefur staðið fyrir þar eru veitt góð 

ráð um hvernig neytendur geta stuðlað að umhverfisvernd með breyttri kauphegðun og 

aukinni endurnotkun og endurvinnslu fatnaðar. Til dæmis með að velja gæðavöru með langan 

líftíma, taka fatnað á leigu og styrkja góðgerðarsamtök með fatagjöfum. Einnig er vakin 

athygli á umhverfismerkjum svo sem norræna Svaninum og evrópska blómamerkinu.  

Það sem er skaðlegt við fataframleiðslu er til að mynda mikið magn vatns við framleiðslu á 

bómullarvörum, en við framleiðslu á einum bómullarbol þarf 1.400 lítra af vatni42 sem er um 

það bil sama magn og rúmast í 10 baðkerum. Framleiðsla á gallabuxum kallar, að sama skapi, 

á tæplega 11.000 lítra af vatni. Ekki er aðeins notað vatn við framleiðsluna heldur er einnig 

notaður mikill fjöldi efna, en fundist hafa um 1900 efni þar af 165 eiturefni sem geta til dæmis 

kallað fram ofnæmi hjá einstaklingum. Önnur skaðleg áhrif neyslu fatnaðar er koltvísýrings-

losunin sem hlýst af árlegum fatakaupum hins norræna meðalneytanda en hún er talin vera 

samsvarandi um 2.000 kílómetra aksturs í fjölskyldubílnum.4344  

Þrátt fyrir að gott sé að neytendur komi fatnaði aftur í notkun þá er þetta þó mikil sóun á 

verðmætum og komið hafa upp hugmyndir um hvernig væri hægt að draga úr neyslunni án 

þess að leggja alla ábyrgðina á axlir neytenda. Í ágripi norskrar meistararitgerðar kemur fram 

tillaga til um að stjórnvöld beiti sér fyrir að minnka sóun vegna fjöldaframleiðslu fatnaðar og 

beini neytendum frá þessum vörum með skattlagningu. Þar segir að samkeppni milli þeirra 

sem fjöldaframleiða og þeirra framleiðenda siðræna tísku sé mjög erfið vegna þess hve stóru 

fataframleiðendurnir eins og H&M og Zara hafi mikið svigrúm til að bjóða uppá lágt verð. 

Stjórnvöld gegna lykilhlutverki í að vinna með þeim fyrirtækjum sem stuðla að lausnum á 

þessum samfélagsvanda sem ofneysla á fjöldaframleiddum fatnaði er. Í rannsókninni er lagt 

                                                 
40

 Umhverfis og skipulagsvið Reykjavíkurborgar. (2015) bls. 20. 
41

 Norwegian Environment Agency (2014). 
42

 Nielsen, Lone Lykke. „1400 lítrar af vatni til að framleiða einn stuttermabol.“ (2014, 25. 
nóvember). 
43 

Nielsen, Rasmus og Schmidt, Anders. Changing consumer behaviour towards increased 
prevention of textile waste background report on reuse and recycling of textiles , bls. 23. 
44 

Sama, bls. 15 -19. 
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til að stjórnvöld leggi skatta á fyrirtæki sem taki ekki samfélagslega ábyrgð og noti þá 

peninga til að styrkja eða niðurgreiða siðrænar vörur.45 

Talið er að helsta ástæða fyrir að fyrirtæki í fataiðnaði sem geta boðið upp á lágt verð sé 

vegna misnotkunar á verkafólki sem framleiðir vörur þeirra, í formi vinnutíma, launa og 

jafnvel vinnuaðstöðu. Gott dæmi eru stórslys sem urðu í Bangaladesh árið 2013 þar sem um 

1.200 manns fórust í tveimur verksmiðjum og eru rakin til sinnuleysis eigenda þeirra. 

Alþjóðavinnumálastofnunin (e.ILO) beitti sér fyrir því að fá framleiðendur að borðinu og axla 

ábyrgð á birgjum sínum með bótagreiðslum til fórnarlamba og aðstandenda þeirra sem létust 

við störf sín. Markmið fundarins var að fá fyrirtæki sem nýttu sér þjónustu verksmiðjanna til 

að axla ábyrgð og greiða miskabætur. Aðeins 9 af 28 þeirra fyrirtækja sem nýttu sér starfsemi 

verksmiðjanna mættu að samningaborðinu. Verksmiðjurnar framleiddu fatnað fyrir 

stórfyrirtæki á borð við Walmart og Mango.46 

Mengun og sóun hefur stóraukist undanfarin ár vegna gífurlegs framboðs af ódýrum fatnaði. 

Hver Íslendingur hendir í ruslið um 10 kílóum af fatnaði á ári sem endar í landfyllingu. Við 

framleiðsluna er gengið á verðmætar auðlindir, skaðleg efni sleppa út í umhverfið og oft er 

illa farið með þá verkamenn sem starfa við framleiðsluna. Það þarf að hvetja neytendur til 

þess að velja siðrænni tísku og versla við framleiðendur sem taka tillit til umhverfisins og 

mannréttinda við vinnslu fatnaðar. Stjórnvöldum ber skylda til að upplýsa neytendur um 

þennan vanda og stemma stigu við honum til dæmis með skattlagningu. 

1.8 Samgöngur 

Á Íslandi er uppi sú sérstaða í orkumálum að rafmagnsframleiðsla og orkunotkun til 

húshitunar er mjög umhverfisvæn og losar tiltölulega lítið magn af 

gróðurhúsalofttegundum. Aftur á móti eru vegsamgöngur nær eingöngu knúnar með 

brennslu jarðefnaeldsneytis og skapa um 20% þeirrar losunar gróðurhúsalofttegunda 

sem verða til á landinu. Innkaup á vörum og neysla eru líklega sá hluti heimilishaldsins, 

fyrir utan samgöngurnar, sem kemur næst á eftir í losun gróðurhúsalofttegunda. 

Sérstaklega ef tekin er með í reikninginn sú losun sem verður í framleiðslulandinu og 

við flutninga til landsins. Útblástur vegna vegasamgangna á Íslandi hefur aukist jöfnum 

höndum undanfarin ár og nam 750 þúsund tonnum á síðasta ári.47 

                                                 
45

 Durrani, M. „Understanding Clothing Consumption Choices in Oslo; Identifying and 
addressing barriers to sustainable consumption of clothes“ úrdráttur.  
46

 Katrín Helga Skúladóttir, bls. 21. 
47

 Umhverfisstofnun. Af hverju. 
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Hér má sjá hvernig dreifingin er. 

 

Mynd 3 Dreifing gróðurhúsaloftegunda 

Eftir því sem ferðamannafjöldinn eykst þá eykst innflutningur fólksbíla en mikil aukning 

hefur verið í nýskráningu fólksbíla frá árinu 2015 eða um 73% samkvæmt upplýsingum frá 

Bílgreinasambandi Íslands.48 Stærð ökutækja í almennri umferð er einnig áberandi á Íslandi 

og hefur stærð slagrýmis véla og þyngd bíla einnig áhrif á útblástur. Þá er talið að bílaflotinn í 

heild sé meðal þeirra orkufrekustu í heimi miðað við fólksfjölda.  

Ýmsum aðferðum er hægt að beita til að draga úr losun koldíoxíðs (CO2) vegna umferðar, 

meðal annars með færri bílum og sparneytnari bílum ásamt umhverfisvænni orkugjöfum. 

Hægt er að skipuleggja borgir og bæi með þeim hætti að minni þörf sé á bílum sem 

samgöngutækum til að mynda frá og til vinnu. Einnig getur samhæfing umferðarljósa til 

dæmis stuðlað að minni losun því bílar í hægagangi menga mest.  

Meðal leiða sem einstaklingar geta farið til að draga úr losun koldíoxíðs vegna samgangna eru 

helst þessar: Að nota sparneytinn bíl, ganga eða hjóla, nota almenningssamgöngur eins og 

hægt er, stunda vistakstur og reglulegt viðhald ökutækis.49 

Uppistaða í losun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík er vegna samgangna, árið 2007 losaði 

bílaumferð um 236 þúsund tonn koldíoxíðs út í andrúmsloftið. Ári seinna fóru aðeins 12% 

gangandi eða á hjólandi um borgina en 6% með strætó og um 75% Reykvíkinga tóku 

einkabílinn, þó svo að 60% af ferðum þeirra væri innan við þriggja kílómetra langar. Með 

                                                 
48

 Bílgreinasambandið. (2016). 
49 

Kolviður.  
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aukinni umferð er meiri hætta á svifryki, sérstaklega með notkun nagladekkja en helsta 

uppspretta svifsryks er frá malbiki. En áætlað er að um 50% ökumanna noti nagladekk á 

götum Reykjavíkur yfir vetrartímann.50  

Víða í heiminum eru gífurleg vandamál vegna umferðarmengunar og jafnvel verri heldur en á 

Íslandi. Á Íslandi er oft nokkuð mikill vindur sem gerir fólki léttara að vera nálægt mikilli 

umferðarmengun. Svifrykið fýkur bara burt. En mengunin er enn til staðar þó að hún finnist 

ekki við innöndun. Notkun orkufrekra bíla á Íslandi er töluvert mikil miðað við fólksfjölda. 

Það ásamt lítilli hjólreiðanotkun og notkun almenningssamganga er vandamál sem verður að 

leysa. Ýmislegt er hægt að gera til að að stemma stigu við þessu, til að mynda með 

samhæfingu ljósa, betri og ódýrari almenningssamgöngum og hærri skattlagningu á 

nagladekk, en þetta eru flest mál sem yfirvöld ættu að beita sér fyrir. Almenningur getur helst 

keyrt minna, keypt heilsársdekk, hjólað eða notað almenningssamgöngur oftar.  

2 Greining heimildarmynda 
 

Roberts Flaherty höfundar myndarinnar Nanook of the North er talinn hafa gert fyrstu 

heimildarmyndina árið 1922 þegar hann fylgdist með Eskimóafjölskyldu í Kanada. Seinna 

kom kvikmyndagerðarmaðurinn John Grierson fram með hugtakið heimildarmynd. 

Skilgreining Grierson á heimildarmynd (e. documentary), kemur frá athöfninni að skrásetja 

(e. to document) sem má rekja til orðsins kenna (l. docera) Grierson þróaði því og setti fram 

kenningu um að heimildarmyndin væri skapandi meðferð á veruleikanum (e. the creative 

treatment of actuality).51 Eða að hún væri ekki speglun raunveruleikans heldur ákveðin túlkun 

á honum.  

En samkvæmt útskýringu Nichols kvikmyndafræðings, hafa heimildarmyndir alltaf verið 

form framsetningar (e. re-presentation) og því aldrei hreinn gluggi að veruleikanum.52 En 

jafnframt segir hann einnig;  

Documentary films, though, refer directly to the historical world. 

The images, and many of the sounds, they present stem from the 
historical world directly ... documentary images generally capture 
people and events that belong to the world we share rather than 

                                                 
50

 Reykjavíkurborg.(2009) bls. 4.  
51

 Ellis C. Jack og McLane A. Betsy.A new History of Documentary Film, bls. 3-4. 
52

 Nichols. „Rödd heimildarmynda,“ bls. 191.  
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present characters and actions’ invented to tell a story that refers 
back to our world obliquely or allegorically.53 
  

Ellis C. Jack og Betsy A. McLane höfunda bókarinnar A New History of Cocumentary Film, 

segja þau heimildarmyndina vera ein af þremur grunn aðferðum í kvikmyndagerð. Hinar eru 

annars vegar frásagnarskáldverk, það eru þær myndir sem eru algengastar og eru upprunnar úr 

bókmenntum og leikhúsi. Og hins vegar er það Avant-Garde framúrstefnumyndir. Avant- 

Garde myndir eiga rætur sem liggja í myndlist. 

Það sem heimildarmyndir eiga sameiginlegt og jafnframt það sem aðgreinir þær frá leiknum 

myndum geta verið eftirfarandi atriði: a) málefni, b) tilgangur, sjónarhorn og aðferðir c) form 

d) framleiðsluaðferð og tækni e) og hverskyns upplifun sem þær bjóða áhorfendum. Þó að 

listræni og fegurð geti birst í heimildarmyndum eru það oft ekki eins íburðarmikið og í 

leiknum kvikmyndum, en oft notað með hagnýtari tilgangi. Jafnframt vilja 

heimildarmyndasmiðir alloft ná fram breyttu viðhorfi til þeirra málefna sem þeir fjalla um.  

Heimildarmyndir beina sjónum oftast að ákveðnum viðfangsefnum svo sem:  

a) Viðfangsefni sem innihalda ákveðna atburði og sambönd fólks. 

b) Sjónarhorn heimildarsmiðsins sjálfs um ákveðið málefni, einhverskonar óformlegar 

upplýsingar með það fyrir augum að vekja ákveðnar tilfinningar hjá áhorfandanum.  

c) Einhvers konar hugtaks-myndir sem byggja á ákveðinni formgerð og er grunnurinn í 

myndinni, frekar en að byggja á innihaldi. Oft á þetta við til dæmis ljóð, auglýsingar 

eða sjónrænan stíl.  

d) Með áherslu á tækni, til dæmis myndatökuna eða hljóðið og notkunar á raunverulegu 

fólki (e. social actors) sem leika sjálfan sig. Skilyrði er að allt umhverfið sé eins 

náttúrulegt og hægt er með það fyrir augum að gera upplifunina eins „raunverulega“ 

og frekast er unnt.  

e) Með áherslu á upplifun áhorfandans með miðlun upplýsinga og minni áherslu á 

sjálfstjáningu.54 

Í bók sinni Introduction to documentary gerir grein Nichols kenningum sínum um greiningu 

heimildarmynda á ítarlegri hátt og segir þær byggja í grunninn á tegundum forma sem 

innihalda ákveðna framsetningu í frásögn myndanna. Nichols skiptir þeim síðan niður í sex 

undirflokka eftir formi. En hann segir einnig að hver mynd hafi sína einstöku rödd og sumar 
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 Nichols. Introduction to Documentary, bls. 7 -8. 
54 Ellis Jack C. og Betsy A. McLane: A new History of Documentary Film, bls. 1 
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jafnvel margar en það fer eftir því hvaða rödd eða stíll er ríkjandi. Flokkarnir eru; (e. poetic 

mode) eða ljóðræna formið, (e. expository mode) eða yfirlesturs formið, (e.reflexive mode) 

eða sjálfhverfa formið, (e.performative mode) eða gjörninga formið, (e.observational mode) 

eða könnunar formið og að lokum (e.participatory mode) eða þátttöku formið.55 

Einkenni ljóðræna formsins er helst skapandi framsetning þar sem ný sýn á raunveruleikann 

er túlkun með myndmáli, tónlist og klippingu með það fyrir augum að kalla fram tilfinningar 

um manneskjuna í almennu samhengi. Sem dæmi nefnir hann Sans Soleil (1982) sem er mjög 

listræn og jafnframt flókin og abstrakt mynd eftir Chris Marker. 56 

Sérkenni yfirlesturs formsins byggjast helst á mælskufræði um efnið sem tekur mið af 

staðreyndum til rökfræðilegrar uppbyggingar myndinni til framdráttar. Oft er einkennandi 

fyrir þessar myndir notkun á þuli sem er gefið mikið vald yfir „sannleikanum“, eins konar 

rödd guðs. Myndmál og klipping hjálpa til við að ýta undir þann sannleika sem höfundur 

aðhyllist.57  

Í könnunar forminu leitast leikstjórinn við að skapa andrúmsloft raunveruleikans á 

hispurslausari hátt heldur en hinar gerðirnar. Oft er talað um að myndavélin og sjónarhorn sé 

eins og flugan á veggnum, hún sér allt og er eins hlutlaus og hægt er.58 

Þátttöku formið einskorðast við að kvikmyndagerðarmaðurinn sjálfur leiðir söguna í 

myndinni. Hann er oft sýnilegur og tekur þátt í vandamálum sem myndin fæst við, og er 

jafnvel með vangaveltur og skoðanir um efnið. Viðtölin eru oft eins konar samtöl. Sagan er 

með raunsæjum blæ og hefur yfirleitt upphaf og endi að einhverju ákveðnu marki.59 

Sjálfhverfa formið beinir athygli áhorfanda að heimildarmyndinni sem formi með gagnrýnum 

augum á hefðbundnar heimildarmyndir. Og beinir athyglinni að á framsetningu sannleikans. 

Ögrar áhorfendum til að horfast í augu við sjálfan sig og spyrja sig hvað heimildarmyndir 

standa fyrir. 60 

Gjörninga formið leggur áherslu á ómengaða nálgun á viðfangsefninu og leitast við að varpa 

skynjun gegnum myndavélina til áhorfanda til að auka upplifun hans af því sem hann sér. Oft 

einkennir þessar myndir persónulegar krísur fólks, svo dramatískar að þær nánast yfirbuga allt 

                                                 
55 Nichols. Introdution to Documentary, bls. 99. 
56 Nichols. Introduction to Documentary, bls. 162-6. 
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 Sama bls 167-171. 
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 Sama,bls. 172-179. 
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 Sama bls. 179-195. 
60

 Sama bls. 194-199. 



20 

 

annað. Ef þulur er notaður gefur hann oft rödd sinni ljóðrænt yfirbragð. Þær geta einnig kallað 

fram siðferðislegar spurningar hjá áhorfandanum því þær ganga oft svo nálægt tilfinningalífi 

hans í túlkun sinni. 61 

Í ljósi þessa tel ég að heimildarmyndin Út um græna grundu vísi helst í yfirlesturs formið.  

Myndin er byggð upp í ritgerðarformi en á milli inngangs, meginmáls og niðurstöðu eru stutt 

myndskeið með undirliggjandi tónlist sem afmarka þessa þætti. Myndin snýst í kringum 

ákveðin vandamál sem eru umhverfismál af ýmsum toga sem viðmælendur tjá sig um. 

Myndskreyttum viðtölum er raðað saman og inná milli eru myndskeið með undirliggjandi 

tónlist sem eru notuð til að tengja saman viðtölin en hver viðmælandi fjallar um mismunandi 

efni sem öll tengjast umhverfisvernd á einn eða annan hátt. Viðmælendurnir eru ekki að tefla 

fram andstæðum sjónarhornum heldur er reynt að varpa skýrara ljósi á málefnið og hvernig 

það snýr að viðmælendunum. Notaðar eru heimildir víðs vegar frá, úr sjónvarpi, grafík, 

ljósmyndum og uppteknu efni. En myndin er ekki með rödd guðs sem leiðir hana áfram, 

vitnisburður viðmælenda er eingöngu notaður til þess. Myndin virðist ekki tilheyra einum 

flokki forms samkvæmt greiningu Nichols en það mætti helst flokka myndina undir yfirlesturs 

formið (e. expository) og útskýrir hann það þannig:  

[t]he expository text addresses the viewer directly, with titles or 
voices that advance an argument about the historical world …This 

is the mode closest to the classic expository essay or report and it 
has continued to the primary means of relaying information and 

persuasively making a case since at least the 1920.62  
 

En myndin Út um græna grundu ávarpar áhorfandann ekki beint. Viðmælendur horfa ekki 

beint í linsuna og hvergi heyrist í spyrjandanum og tilheyrir því ekki yfirlestur forminu í sinni 

hreinustu mynd. En ég tel áð þrátt fyrir það á hún helst heima í þeim flokki. 

Uppbygging mælskufræði myndarinnar hvílir fyrst og fremst á vitnisburði viðmælanda og er 

skilgreindur sem:  

…, explicit form of argumentation that we customarily associate with 
voice over commentary or the direct testimony of social actors...The 

distinction between commentary and perspective can also be made by 
the contrast between a viewer position that is relatively active in terms 
and determining the moral and political theme of the text and one in 

which the viewer is placed in a more passive position...as „see-it-may-
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way.“...that leaves us with little choice but to accept the perspective, 
and commentary, of their interviewees (see-it-this-way)63  
 

Myndin Út um græna grundu setur áhorfandann í óvirkari stöðu með því að staðsetja hann 

þannig að hann á enga annan möguleika nema að viðurkenna og samþykkja sjónarhorn 

viðmælenda eða “ sjáið þetta á þennan veg”.  

Í yfirlesturs formi heimildarmynda eru raddir viðmælenda notaðar til að styðja við ákveðna 

mælskufræði sem þeir hafa oftast enga stjórn á því hvernig farið er með vitnisburð þeirra né 

bera þeir litla ábyrgð röksemdarfærslunni. Þulurinn sem forráðamaðurinn eða yfirvaldið 

styður textann sjálfan frekar en þau vitni sem kölluð eru til. Kvikmyndagerðarmaðurinn 

leggur því fram ákveðið sjónarhorn en á meðan er athygli áhorfandans að því hversu áhrifarík 

mælskufræðin er í sjálfu sér. 64 Með því að nota ekki rödd þular við að styðja við rökfræði 

myndarinnar, þá er minni þrýstingur á áhorfandann að viðurkenna sjónarhorn viðmælenda og 

skilaboð myndarinnar því ekki jafn ágeng. 

Með tilliti til greiningaraðferða Ellis og McLane tel ég að Út um græna grundu flokkist með 

b) flokknum þar sem þau lýsa þannig: Sjónarhorn heimildarsmiðsins sjálfs snýst um ákveðið 

málefni, einhverskonar óformlegar upplýsingar með það fyrir augum að vekja ákveðnar 

tilfinningar hjá áhorfandanum. Og jafnframt e) Með áherslu á upplifun áhorfandans með 

miðlun upplýsinga og minni áherslu á sjálfstjáningu.65 

 

 

 

3 Verkferli og úrvinnsla  
 

Viðtölin í Út um græna grundu eru yfirleitt í formi óbeins ávarps (e. indirect address). 

Michael Robiger höfundur bókarinnar Directing the Documentary færir rök fyrir því að 

staðsetning viðmælanda í heimildarmyndum hafi ákveðin áhrif á áhorfandann. Ef spyrjandinn 

staðsetur sig beint undir linsunni virkar það eins og viðmælandinn horfi beint í myndavélina 

og er það talið hafa ákveðin ómeðvituð áhrif á áhorfandann þannig að hann upplifi sig í beinu 

sambandi við viðmælandann. Robiger heldur því fram að þetta sé ekki eins einlæg og 

heiðarleg aðferð eins og að finna fyrir nærveru spyrjandans en jafnframt segir hann að eftir 
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því sem óbeinna samband sé milli áhorfanda og persónunnar á skjánum, því óvirkari og 

fjarlægari er áhorfandinn. Ef talað er beint til áhorfandans þá örvar það frekar áhorfandann til 

sjálfstæðrar hugsunar heldur en ef viðmælandinn beinir frásögn sinni og augnsambandi annað. 

Því telur hann að með beinu augnsambandi sé auðveldara að ýta undir þá skynjun að 

áhorfandinn sé tilfinningalega virkur og í gagnrýnu hugarástandi.66  

Nichols tekur fyrir viðtalsformið, það er að segja hvernig samband er á milli viðmælanda, 

spyrils og áhorfanda. Ég eða við tölum um okkur við ykkur sem er einmitt það form sem 

notað er í myndinni. Viðmælendurnir lýsa sínu sjónarhorni á málefninu og biðja okkur að um 

að viðurkenna sitt sjónarhorn. 

Viðmælendur eru fjarlægari að því leyti að þeir horfast ekki í augu við áhorfandann , heldur 

óbeint (e. indirect adress) og eru þar af meiri fjarlægð frá áhorfandanum, eins og sjá má hér á 

þessum myndum. 67 

 

Mynd 4 Sigurlaug og Margrét horfa frá linsunni 

 

Út um græna grundu er fyrst og fremst mynd sem undirstrikar hvar viðmælendur 

myndarinnar eru staðsettir í hugsunum sínum og viðleitni um umhverfismál á Íslandi. Þar sem 

enginn sérfræðingur er meðal viðmælenda sem talar af myndugleika og fullvissu um málefnið 

er ábyrgðin meira lögð í hendurnar á áhorfandanum sem ég tel að samsami sig betur við 

„venjulegt fólk“. Myndin býður áhorfendum upp á lausnir við þeim vandamálum sem hún 
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fjallar um og gerir það á augljósan og skýran hátt. Sem er enn eitt af einkennum „the 

expository documentary frequently builds a sense of dramatic involvement around the need 

for a solution, the expository organization as of narrative suspense, even if it does refer to a 

problem located in the historical world.”68  

Hún til að mynda hvetur áhorfendur til aðgerðar með ákveðnum fyrirmælum í lok 

myndarinnar og segir; verslið aðeins við fyrirtæki sem koma fram við dýr, verkamenn og 

umhverfið af virðingu. Út um græna grundu biður áhorfandann að samþykkja sína útgáfu 

sannleikans. 

Sjónarhorn myndarinnar er persónulegt og náið, áhorfendur fá að skyggnast inn í part af lífi 

nokkurra umhverfisvænna Íslendinga og fylgjast með daglegri baráttu þeirra gegn mengun. 

Framsetning myndarinnar bjargar að mínu mati myndinni frá því að vera of kröfuhörð á 

samþykki áhorfandans. Því hún er með margar raddir með mismunandi áherslur og með 

„venjulegt fólk“ í forgrunni sem ætti að vera auðvelt að samsama sig við. 

3.1 Siðfræði heimildarmynda 

Mannfræðingurinn Jay Ruby fjallar um hlutlægni heimildarmynda í grein sinni „Siðfræði 

mynda eða: „Ég fæ að leika í bíómynd. Þeir ætla að gera mig að stjörnu“ Þar varar hann við 

því valdi sem kvikmyndaiðnaðurinn hefur og segir : „Að mínu mati felast margar hættur í 

myndrænni framleiðslu á raunveruleikanum og mikið vald er lagt í hendur þeirra sem stjórna 

myndiðnaðinum. Flestir fá upplýsingar um heiminn úr ljósvakamiðlum og ljósmyndum. „Ef 

þeim útbreidda misskilningi er haldið við að myndir segir ávallt sannleikann og að sumar 

myndir séu hlutlægur vitnisburður um raunveruleikann, má glögglega álykta að 

myndaiðnaðurinn, sem hefur öll tök á að skapa heiminn í sinni eigin ímynd, hafi öðlast of 

mikið vald.“ 69 

Jay er mikið umhugað um að allt of oft sé verið að brjóta á friðhelgi einkalífs fólks í 

heimildarmyndum á kostnað upplýsingaréttar almennings og vill meyna að almenningur trúi 

ekki lengur á heiðarleika og óhlutdrægni fréttamanna. 70Hann vill því hvetja 

kvikmyndagerðarmenn að taka ábyrgð á ákveðnum siðferðislegum skyldum sem hann telur að 

þeir verða að virða við gerð heimildarmynda. og leggur til að menn spyrji sig gagnrýninna 

spurninga. Hver er siðferðisleg afstaða tökumanns um að vera trúr sjálfum sér og sinni 

upphaflegu sýn á verkið? Hver er siðferðislega skylda framleiðandans gagnvart 
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viðfangsefninu, gagnvart fjármagnsaðilum og að lokum áhorfendum?71 En með því að beina 

sjónum að siðferði telur hann að þarf með öðlist áhorfendur meiri trú á heimildarmyndinni 

sem miðli.  

Björn Ægir Norðfjörð bendir á í grein sinni „Einsleit Endurreisn Íslenskar heimildarmyndir á 

nýrri öld“, hvernig hlutlægni sé beitt til að mynda með tökuvél og segir: „Tökuvélin er ekki 

hlutlaust því að sýn áhorfandans mótast af augnaráði vélarinnar. Það skiptir ekki síður máli að 

hvernig við myndum og hvað við myndum.“72  

Því merking ljósmynda og kvikmynda er alltaf undir áhrifum af sjónarhorni tökumannsins eða 

leikstjórans og bundin því samhengi sem umhverfið býður uppá. Þær margbreytilegu 

túlkunaraðferðir sem fólk notar til að ná fram merkingu til dæmis með tökuvélinni eru 

skilyrtar af mismunandi menningu og væntingum við kvikmyndagerðina. 73  

„Ef við skoðum okkar innra sjálf komumst við að raun um að við berum með okkur ákveðna 

þekkingu og reynslu sem mótar viðhorf okkar. Ef við göngumst við þessum viðhorfum af 

fullri hreinskilni þá getum við sagt að þessi viðhorf og þessar skoðanir séu okkar og sem við 

sjálf getum aðeins, og aðeins við miðlað áfram út í heiminn ... Höfundurinn leitar að 

einhverjum sem deila þessum hugmyndum með honum þannig að í raun er það hans 

sjónarhorn sem er deilt með áhorfendum. „74 Eins og Rabiger höfundur bókarinnar Directing 

the Documentary lýsir þá virðist „sannleikur“ kvikmyndagerðarmannsins það eina sem er 

hægt að ganga út á með vissu. Raunveruleikinn getur verið bjagaður til að ná fram sannleika 

höfundarins. Þannig að mjög erfitt ef ekki ómögulegt er að gera „sanna“ og hlutlausa mynd.  

Heimildarmyndir eru að segja frá raunverulegum málefnum og sjónarmiðum, aðstæðum 

og vandamálum með því að nýt sér hljóð og mynd. Framsetning á tjáningunni er í 

samsetningu skota, klippingu myndarinnar og notkun á tónlist. 75 

Öll tækni við gerð kvikmynda byggir á að nota tæknina sem fylgir henni á skapandi hátt sem í 

eðli sínu getur spilað á tilfinningar áhorfandans og haft áhrif á sjónarhorn hans.  

3.2 Framkvæmd verkefnisins 

Myndin Út um græna grundu var unnin árin 2014 til 2016. Að vinna hálftíma heimildarmynd 

á þremur mánuðum eða einni önn, sem er almennt viðmið Háskóla Íslands, er töluvert átak 
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meðfram vinnu. En kannski má setja fyrirvara um það vegna mismunandi gerð mynda en 

myndir sem stíla upp á vitnisburð fjölda viðmælenda sem þarf við gerð myndarinnar getur til 

að mynda hægt á framkvæmd verksins eins og í við gerð myndarinnar Út um græna grundu. 

3.3 Val á verkefni 

Í námskeiði Sjónvarpsþættir vann ég verkefni þessu tengt og heimildamyndir sem fjallaði um 

áhrif sóunar á fatnaði og siðræna tísku. Heillaðist ég af viðfangsefninu. Í fyrstu sá ég fyrir mér 

að fjalla eingöngu um fatnað og þá sóun sem fylgir þeim iðnaði en átti í vandræðum með að 

finna fólk sem var til í að taka þátt. En seinna var ákveðið að fjalla almennt um úrgangsmál 

með áherslu á „venjulegt fólk“ frekar en sérfræðinga. Hugmyndin var sú að reyna að gera 

mynd með persónulegri nálgun og beina sjónum að almenningi. Skoða hvað fólk væri að gera 

heima hjá sér og hvort það gerði sér grein fyrir þeim stóra umhverfisvanda sem steðjar að 

mannkyninu. Ég gerði mér fljótlega grein fyrir að til að þetta gengi sem best upp þyrfti ég að 

finna viðmælendur sem hefðu ekki eingöngu áhuga og reynslu af þessum málum heldur 

einnig ástríðu og væru ófeimnir að tjá sig fyrir framan linsuna.  

3.4 Hugmyndavinna og heimildaöflun 

Talsverður tími fór í rannsóknarvinnu, finna sérfræðinga og eiga samtöl við þá um málefnið. Í 

upphafi las ég mér til og viðaði að mér skýrslum um efnið og ráðfærði mig við fólk með góða 

undirstöðu þekkingu á efninu. Ég fékk ráð frá sérfræðingi í umhverfisfræðum við Háskóla 

Íslands og ræddum við um efnið og efnistök, hugsanlegar spurningar og helstu álitamál 

varðandi umhverfismál. Að því loknu var hugmyndin að myndinni ítarlega útfærð og þar með 

sjónarhorn valið. Spurningar voru mótaðar og ákvað ég að hafa þær nokkuð opnar þar sem 

ekki var búið að afla viðmælenda á þessu stigi. Síðar tók við leit af viðmælendum. 

3.5 Viðmælendur og viðtalstækni 

Töluverð vinna fór því í að finna viðmælendur sem voru tilbúnir í að taka þátt. Þeir sem ég 

nálgaðist upphaflega voru bæði sérfræðingar á sviði umhverfisverndar, áhugamenn eða fólk í 

forsvari opinberra fyrirtækja. En fólk var misjafnlega áhugasamt að taka þátt í svona 

skólaverkefni. Til að mynda hafði ég samband við sérfræðing hjá fyrirtækinu Sorpu sem vildi 

fyrst sjá handritið áður en hann tæki ákvörðun. Einnig kemur fólk misjafnlega fyrir í mynd, er 

óöruggt jafnvel og á erfitt að koma fyrir sig orði. Viðtöl voru tekin við alla sem sýndu áhuga á 

að styðja verkefnið, alls sjö manns, þó að í myndinni sé aðeins stuðst við vitnisburð frá fjórum 

aðilum. Fyrir flest viðtölin fengu viðmælendur sendan spurningalista, spurningarnar voru 

frekar opnar og var fólki leyft tala talsvert lengi. Byrjað var á auðveldum spurningum en ég 

spurði síðar að nánar um þau atriði sem viðmælendur sögðu frá. Mér fannst mikilvægt að fá 
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fólk til að slaka á í viðtölunum og láta fara vel um sig í sínum uppáhaldsstól. Viðmælendur 

voru, Margrét Gauja Magnúsdóttir menntunar og uppeldisfræðingur, varaþingmaður og 

fyrrverandi stjórnarmaður í Sorpu. Gunnar Theodór Eggertsson dýrasiðfræðingur og 

rithöfundur, Hjördís Erna Sigurðardóttir, sagnfræðingur og Sigurlaug Halldórsdóttir 

flugfreyja.  

3.6 Tækni 

Tæknivandamál voru þó nokkur. Í miðju verki lenti ég til dæmis í því missa þó nokkuð af 

myndefni vegna uppfærslu á harða diskinum í tölvunni. Þá fóru um tveir mánuðir í að reyna 

að endurheimta það. Á meðan var ekki hægt að klippa en tíminn notaður í annað til að mynda 

viðaði ég að mér tónlist, ljósmyndum og öðrum upplýsingum á meðan. 

3.7 Kvikmyndun og klipping 

Sumarið 2014 fór tíminn helst í að taka upp viðtöl og b-roll til myndskreytinga. Að taka upp 

b-roll fyrir þessa gerð myndar þótti mér best að framkvæma að vori eða sumri til því á veturna 

hvílir oft snjór yfir öllu og erfitt að koma auga á ruslið í umhverfinu.  

Flakkað var um suðurlandið um sumarið 2015 og teknar upp náttúrumyndir og var ég 

sérstaklega að leita af landslagi sem sýndi bera og viðkvæma íslenska náttúru, sem mér þótti 

undirstrika vel ákveðnar andstæður við myndir af ferðamönnum að skoða fallega fossa á móti 

eyðilegu landslaginu. Í upphafssenu myndarinnar er til dæmis myndskeið af nokkrum 

fallegum náttúrumyndum en smám saman birtist meira og meira af rusli þangað til að birtist 

hávaðasamur öskubíll að gleypa í sig sorpið með þessu var ég að reyna að undirstrika hversu 

fjarlæg og jafnvel úr tengslum við náttúruna við erum orðin. Eins nýtti ég mér andstæðar en 

tengdar myndir, myndir sem voru báðar teknar úr bíl á ferð, annars vegar úti á landi og hins 

vegar á Laugarveginum. Þessar myndir klippti ég saman og setti við orð Gunnars þegar hann 

segir; „að náttúran sé bara eitthvað sem við förum og heimsækjum hún er alltaf hluti af okkur 

Mynd 5Tvær klipptar saman á hraðferð Mynd 6 Báðar teknar út um bílglugga 
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þó að við þykjumst geta lokað okkur af inni borg“.76 

Tökustíllinn í myndinni er áherslu á hreyfingu, dýpt og liti og vildi ég með því gefa 

umhverfinu meira líf í rammanum. Myndavélarauganu er oftast beint á ská af hlutum yfirleitt 

ekki beint á og miðjusett.  

Klipping myndarinnar hófst á því að flokka allt efni og skrifa upp öll viðtöl. Notast var við 

Avid klippiforritið í minni eigu og komst ég fljótlega að því að nauðsynlegt var fyrir mig að 

fjárfesta í góðum flakkara til að geyma efnið.  

Myndefnið var tekið upp á Sony kvikmyndatökuvél frá Háskóla Íslands og Canon dslr 

myndavél í minni eigu. Myndaskrárnar eru ansi plássfrekar og þurfti ég því auka 

geymslurými. Að þessu loknu raðaði völdum bútum úr viðtölunum niður á blað og skrifaði 

upp strúktúr myndarinnar. 

3.8 Tónlist 

Val á tónlistinni tók sinn tíma og reynt var að velja tónlist sem væri samtímaleg og með 

þungum eða ljóðrænum undirtóni. Ég notaði tvö lög frá Bensound og hef ég áður nýtt mér 

tónlist frá þeim, hún er með góð gæði og er frí fyrir verkefni eins og þetta. Aðra tónlist valdi 

ég sem er nokkuð abstrakt með nokkrum óþægilegum hljóðum sem ég taldi að undirstrikuðu 

alvarleika málsins.  

Það er hægt að tjá margt með tónlist og reyndi ég að nota hana með því að ýta undir alvarleika 

málsins. Til dæmis er tónlist undir öllum milliköflum í myndinni nema einum en sá kafli er 

algjörlega hljóðlaus. Kaflinn sýnir fólk í kringlunni að versla. Vöntun á hljóði sem ekki er 

ofnotað getur haft mikil áhrif og einhvern veginn þvingað áhorfandann til að horfa á 

meðvitaðan hátt. Með þessu vildi ég undirstrika neysluvandamál samtímans.  

 

Lokaorð 

Í greinargerð þessari hef ég tekið saman helstu umræðuefni heimildarmyndarinnar Út um 

græna grundu – sögur um sjálfbærni og gert grein fyrir því hvernig viðmælendur 

myndarinnar sem íbúar á Íslandi haga sér og hvaða hugsanir liggja á þeim varðandi 

umhverfismálin.  

Mengun virðir ekki landamæri. Skaðlegar lofttegundir berast með vindum landa á milli, 

mengun sjávar, plast og eiturefni berast með hafstraumum og hafa áhrif á dýralíf og jafnvel 
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heilu dýrategundirnar deyja út vegna mengunar. Auðlindir eins og sjávarafurðir geta mengast 

af þessum völdum sem hefur áhrif upp fæðukeðjuna. 

Það kemur ekki á óvart að umhverfisvernd og sjálfbærni hafa verið áberandi í umræðunni 

síðustu áratugi og ekki að ósekju en þetta er eitt alvarlegasta vandamálið sem maðurinn hefur 

staðið frammi fyrir. En þrátt fyrir það virðast margir vera hálfónæmir fyrir þessari vá, jú við 

viljum gera betur en eins og kemur fram í myndinni Út um græna grundu virðist almenning 

vanta meiri fræðslu og þekkingu á áhrifum neyslu sinnar og því hvernig þurfi að bera sig að 

við að vera ábyrgari.  

Stjórnvöld hér eru að mínu mati ekki að standa sig í stykkinu á þessu sviði eins og kemur 

fram til að mynda í háu hlutfalli úrgangs sem enn ratar í landfyllingu sem svo eykur 

gróðurhúsaáhrifin. Svo virðist sem almennt máttleysi gagnvart vandanum um notkun 

plastburðarpoka sé enn við lýði hér þrátt fyrir að víða erlendis sé nokkuð síðan þeir voru 

bannaðir. Sama má segja um aðgerðir gegn notkun á einnota plasti sem hefur verið staðfest að 

geti haft slæm áhrif á lífríki hafsins.  

Neysla virðist einnig vera eitthvað sem stjórnvöld virðist eiga erfitt með að setja fram áætlun 

um, þó að það sé orðinn hluti af almennri þekkingu og viðurkennt vandamál varðandi 

loftslagsbreytingar. Það þarf að endurvekja hugtakið „nýtni“ og gera það eftirsóknarvert að 

vera nýtinn. Almennur neytandi þarf að gera sér betur grein fyrir ábyrgð sinni og sýna hana í 

verki með því að vera viljugri að greiða hærra verð fyrir vörur með lengri líftíma.  

Heimildarmyndina hef ég helst greint með hugmyndir Bill Nichols að leiðarljósi og mér er 

ljóst nú að í upphafi þegar ég fór af stað með frekar ómótaða hugmynd um hvernig myndin 

ætti að vera þá hafði ég alltaf hugsað mér að mig langaði að gera hversdagslega og látlausa 

mynd með því takmarki að stuðla að breytingum. Og ég trúi að mér hafi tekist það 

ætlunarverk. Þó að ég deili því sjónarhorni sem sett er fram í myndinni með viðmælendum 

hennar þá er ljóst að myndin er ekki hlutlaus og er mótuð af minni reynslu og hugmyndum. 

Því tel ég að það sé óvinnandi vegur að gera þannig mynd. Heimildarmyndir geta aldrei verið 

allur sannleikurinn í augum allra.  
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o Hvað geturðu sagt okkur um þig? 

o Áttu einhver sérstök áhugamál? 

o Geturðu sagt okkur hvernig áhugi þinn á umhverfismálum kviknaði? 

o Þú nefndir áðan að íslendingar væru seinir í þessum efnum – að hvaða leiti erum við 

sein? 

o Hvernig myndir þú vilja sjá svona fyrirmyndastórmarkað? 

o Eru einhverjar sérstakar vörur sem þú kaupir svona frekar en aðrar? 

o Finnst þér fólk almennt vel upplýst um umhverfismál? 

o Hefurðu einhverjar sérstakar skoðanir á opinberri stefnu í umhverfisvernd er eitthvað 

sem þú telur að eigi að gera betur? 

 

Sigurlaug Halldórsdóttir 

 

o Hvað geturðu sagt okkur um þig? 

o Áttu þér einhver áhugamál? 

o Geturðu sagt okkur hvernig áhugi þitt á umhverfismálum kviknaði? 



34 

 

o Segðu mér frá því hvað þú ert að endurvinna? 

o Finnst þér fólk almennt vel upplýst um umhverfisvernd – mætti kannski upplýsa það 

betur? 

o Eru einhverjar sérstakar vörur eða verslanir sem þú skiptir við? 

o Hvað með matvöru? 

o Hvernig finnst þér stefna stjórnvalda vera í umhverfismálum? 

o Nú er oft sagt að það skiptir engu máli hvað almenningur gerir því stóru fyrirtækin 

menga svo mikið, hver er þín skoðun á því? 
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o Hvað geturðu sagt okkur um þig? 

o Hvernig mundir þú lýsa áhuga þínum á umhverfismálum? 

o Var eitthvað sérstakt sem afi þinn amma gerðu sem þér fannst alveg frábært? 

o Hvað gerir þú svona í þínu daglega lífi, í umgengni við náttúruna? 

o Er eitthvað svona sem þú ert að endurvinnur eða að flokka?  
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Gunnar Theodór Eggertsson 

o Hvað geturðu sagt okkur um þig? 

o Geturðu lýst aðeins fyrir mér hvað þú gerir dagsdaglega varðandi umhverfismál og 

hagnýta hluti? 

o Hvernig kviknaði áhugi þinn á dýravernd? 

o Hvernig ræðst maður gegn vandanum varðandi umhverfismálin? 

o Hvernig finnst þér stefna stjórnvalda í umhverfismálum? 
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