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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvað íslensk stjórnvöld geta gert til að draga úr 

plastmengun hafsins og hvernig þau geta virkjað aðra til samstarfs um verkefnið. Dregin 

verður upp mynd af því hvernig plastmengun í hafi birtist í íslensku samfélagi. Skoðað 

verður til hvaða stjórntækja íslensk stjórnvöld geta gripið hér og nú og hvernig þau virka 

við þær aðstæður sem við blasa í samtímanum.  

Um er ræða eigindlega rannsóknarritgerð. Gögnum er safnað úr áður birtu efni, 

fjallað er um kenningar og viðtöl tekin við fólk sem starfar í tengslum við viðfangsefnið 

og ólík sjónarhorn dregin fram. 

Niðurstöður verkefnisins mæla með því að stjórntækin opinberar upplýsingar og 

reglur verði fyrir valinu til að vinna gegn plastmengun hafsins hér og nú. Stjórntæki sem 

hafa hagræna hvata, s.s. ríkisstyrkir og skattastyrkir, geta samhliða styrkt beitingu 

þessara stjórntækja. Lagt er til að stjórnvöld hafi frumkvæði að því að mynda tengslanet 

á grunni samvinnu opinbera- og einkageirans þar sem ein skipulagsheild leiðir 

samvinnuna. Dagskrárkenningar Kingdons benda til að tækifæri sé til staðar til að bæta 

og efla stefnumótun um plastmengun í hafi. 
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Abstract 

The objective of this paper is to research strategies available to the Icelandic 

government for the purpose of dealing with and minimizing ocean plastic pollution, as 

well as to discuss how the government can activate other parties to collaborate. The 

ways in which ocean plastic pollution impacts Icelandic society will be summarized. I will 

look into tools of government available to the Icelandic government and discuss how 

functional they prove in regards to the situation that we are faced with today.  

This is a qualitative research paper. The data used is collected from published 

material, different theories are discussed, interviews are conducted with professionals 

from fields related to the topic and their differing points of view are presented. 

The paper concludes that tools of government, namely public information and 

regulations, should be used at present to counteract ocean plastic pollution. In addition, 

tools of government that contain economic incentives, such as grants and tax 

expenditures, can further strengthen the use of tools such as public information and 

regulations. I propose that the government should initiate public-private partnerships 

led by single organizations. Kingdon's agenda-setting theories suggest that it is still 

possible to improve policy in regards to ocean plastic pollution. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til fullnaðar MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin tekur til 30 eininga. Leiðbeinandi er dr. Sigurbjörg Sigurgeirs-

dóttir dósent við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Plastmengun hafsins er alvarlegt umhverfisvandamál af mannavöldum sem ég fékk 

áhuga á þegar ég starfaði sem upplýsingafulltrúi og teymisstjóri hjá Umhverfisstofnun á 

árunum 2014–2016. Í starfi mínu fékk ég innsýn og reynslu af viðfangsefninu og fjallaði 

um það með margvíslegum hætti. Dró sú vinna síst úr áhuga mínum. Skoðanir mínar á 

málinu eru í sífelldri mótun enda ber allar skoðanir að endurmeta þegar ný viðhorf 

myndast og nýjar upplýsingar berast. Í ritgerðinni mun ég skoða viðfangsefnið frá 

sjónarhóli kenninga í stjórnsýslufræðum. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum og öllum viðmælendum í þessari ritgerð fyrir 

ljúfmennsku og veitta aðstoð. Sömuleiðis vil ég þakka Einari Loga Vilhjálmssyni, 

Kolbrúnu Þóru Löve og Þorsteini G. Gunnarssyni fyrir prófarkarlestur og margvíslega 

aðstoð. Margréti Hallgrímsdóttur vinkonu minni úr náminu þakka ég góðar ábendingar. 

Eiginmanni mínum Símoni Ormarssyni og foreldrum mínum Sigurvini Guðfinnssyni og 

Dagfríði Arnardóttur þakka ég hvatningu og stuðning.  

Ritgerð þessa tileinka ég minningu afa míns Guðfinns Sigurvinssonar, fyrrverandi 

bæjarstjóra í Keflavík. Með óbilandi bjartsýni og trú á betra samfélag vakti hann fyrst 

áhuga minn á stjórnmálum. Neistinn sem þá var tendraður í brjósti mínu varð síðar 

kveikjan að því að ég valdi þessa námsleið í háskóla. 
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1 Inngangur 

Plastmengun í hafi er eitt af þeim manngerðu vandamálum sem fara sívaxandi í 

neyslusamfélagi nútímans og nú er svo komið að ekki er aðeins um mengun í sjálfri 

náttúrunni að ræða heldur hreina og klára vá við vistkerfin í heild. Þar er velferð 

mannsins engin undantekning. Hér verður annars vegar fjallað um plastmengun hafsins 

sem athöfnina að menga hafið, sjálfan mengunarvaldinn og hins vegar plastmengun í 

hafi sem ríkjandi ástand sem bregðast þarf við, til dæmis með hreinsunarstarfi. Nýlega 

birtist mér í barnatíma Sjónvarpsins innslag með Ævari vísindamanni þar sem hann 

greindi frá því að vísindamenn hefðu fundið plast á mesta dýpi sem maðurinn getur sent 

tæki og tól á. Mér varð hugsað til þess að sú æska sem horfði á þáttinn mun þegar hún 

hefur náð mínum aldri, rétt um fertugt, horfa út á haf sem hýsir meira plast en fiska. 

Gangi spár eftir verður það árið 2050, jafnvel fyrr. Það er með öllu óásættanlega 

framtíðarsýn. 

Ég varpa því fram rannsóknarspurningunni: Hvað geta íslensk stjórnvöld gert til að 

draga úr plastmengun hafsins og hvernig geta þau virkjað aðra til samstarfs? Hvaða 

stjórntækjum búa stjórnvöld yfir sem gætu komið að gagni og hvernig virka þau 

stjórntæki við þessar aðstæður? Þetta er flókið og víðfemt vandamál sem hefur 

gríðarlega marga snertifleti um allt samfélagið. Almenningur, grasrótarsamtök af ýmsum 

gerðum, félagasamtök, fyrirtæki og aðrir hafa sýnt málinu áhuga og margir lagt sitt af 

mörkum en svo virðist sem samhæfingu aðgerða skortir. Ekki verður unnt að hanna 

heildarlausn vandans með einni meistararitgerð, þótt það væri óskandi, en markmiðið 

er að teikna upp vandann eins og hann birtist okkur í fjölmiðlum nú um stundir og skoða 

til hvaða stjórntækja væri ráðlegt að grípa hér og nú. Þar horfi ég fyrst og fremst til 

tveggja stjórntækja; opinberra upplýsinga og reglna. Samhliða er rétt að nefna önnur 

stjórntæki; svo sem styrki og skatta. Ég tæpi líka á hvaða stjórntæki aðrir sjá fyrir sér og 

geri það umræðunnar vegna, þótt ég sé ekki beint sjálfur að leggja beitingu þeirra til. 

Plastmengun í hafi hefur verið afar lítið rannsökuð á Íslandi og sáralítið skrifað um 

efnið í tengslum við stjórnvöld. Vonandi getur rannsóknin orðið til þess að opna betur 

umræðuna um þann vanda sem við er að etja enda eiga Íslendingar mikið undir 

sjávarútvegi, auk þess sem vandinn ógnar almennt afkomu okkar og velferð. Mögulega 

getur verkefnið hjálpað til við að opna augu stjórnvalda fyrir þeirra ábyrgð að fyrirbyggja 
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meiri skaða af völdum plasts í hafinu. Ég ímynda mér að með því að skrifa um þetta á 

vettvangi fræða um opinbera stjórnsýslu geti ég mögulega vakið áhuga annarra á sama 

fræðisviði á efninu, en helst hefur verið skrifað um efnið til þessa á sviði raunvísinda 

eftir því sem ég fæ best séð. 

1.1 Aðferðarfræði 

Þetta er eigindleg rannsóknarritgerð. Ég safna gögnum úr áður birtu efni, skoða 

kenningar og tek viðtöl við fólk sem starfar í tengslum við viðfangsefnið og dreg fram 

ólík sjónarhorn. Eigindlega aðferðin hentar verkefninu vel því mig langar til að 

rannsóknarvinnan, gagnaöflunin og ekki síst greining gagnanna komi á óvart, sömuleiðis 

viðtölin. Með opinni rannsóknarspurningu vænti ég þess að leiða fram lausnir sem verða 

til þess fallnar að styrkja niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Ég tek fjögur sérfræðingaviðtöl við fólk sem kemur að viðfangsefninu úr 

mismunandi áttum; fulltrúar frá hinu opinbera og einkageiranum en rétt er að taka fram 

að í úrvinnslu verða viðtölin kjarnyrt, hikorð fjarlægð og óþarfa tvítekningar lagaðar, án 

þess að eiginleg merking tapist. Ég leitast við að teikna upp hverjir tala um vandann og 

setja í samhengi við dagskrárkenningar til að sjá hvaða tækifæri eru til staðar. Í því 

sambandi lít ég til stefnu núverandi stjórnvalda. Þá lít ég til þeirra aðgerða sem hið 

opinbera stendur fyrir nú þegar og set í samhengi við umfang vandans til að meta hvort 

nóg sé að gert. Ef ekki þá kem ég með tillögur að frekari aðgerðum sem ég set í 

samhengi við stjórntæki hins opinbera eftir Salamon og stýrinetagreiningar Koliba og 

félaga.  

Ég nota fyrirliggjandi gögn, t.d. bækur og greinar á því kenningasviði sem ég hef 

gefið upp. Ég leita einnig gagna úr fjölmiðlum, öðrum rannsóknum, heimasíðum 

stofnana og skýrslum og úttektum. Ég tek sem fyrr segir sérfræðingaviðtöl við fjóra 

fulltrúa sem tengjast málinu með mismunandi hætti, s.s. landbúnaðar- og 

sjávarútvegsráðherra, sérfræðinga hjá Hafrannsóknastofnun, Matís og Samtökum 

fyrirtækja í sjávarútvegi. Viðtölin tók ég í eigin persónu og notaði hálfstaðlaðar 

spurningar en í meginatriðum voru þau öll spurð um það sama. Þá fylgdu sértækari 

spurningar sem áttu við starfssvið hvers og eins. Ég valdi þessa viðmælendur til að fylla 

upp í heildarmyndina en upplýsingar og sjónarmið sem tengjast t.d. Umhverfisstofnun, 
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Umhverfis- og auðlindaráðuneyti og ýmsum grasrótarsamtökum eins og Bláa hernum 

koma nægilega skýrt fram í fyrirliggjandi gögnum, að mínu mati. 
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2 Fræðileg staðsetning rannsóknar 

Stjórntæki hins opinbera er tiltekin skilgreind aðferð sem felur í sér samstillt átak til að 

taka á samfélagslegu viðfangsefni. Stjórntæki mótar með afgerandi hætti innleiðingar-

ferli stefnumörkunarinnar með því að móta og skilgreina tengslanet þátttakenda sem 

hafa þýðingarmiklu hlutverki að gegna og hvers eðlis hlutverk þeirra eru. 

Fræðimaðurinn Lester M. Salamon (2002) skrifaði og ritstýrði bókinni The Tools of 

Government: A guide to the new governance sem er grundvallarrit um stjórntæki hins 

opinbera þar sem hann metur áhrif stjórntækjanna og byggt er á í þessum kafla.  

Til að skerpa skilning á þeim álitamálum sem fylgja vali á stjórntækjum er hjálplegt 

að skoða greiningar á tengslanetum og dagskrárkenningar, þ.e. hver setur málið á 

dagskrá og talar fyrir því, af hverju skiptir það máli og hvernig geta stjórnvöld mögulega 

búið til tengslanet ólíkra hagsmunaaðila sem geta tekið á svo flóknu úrlausnarefni? 

Samkvæmt dagskrárkenningum Johns W. Kingdon (2011) um stefnumótunarstrauminn 

(e. policy stream) þar sem saman renna vandamál (e. problems), stjórnmál (e. politics) 

og sýnilegir og ósýnilegir þátttakendur (visisble/hidden participants) bendir ýmislegt til 

að stefnumótunarglugginn (e. policy windows) standi galopinn þegar plastmengun 

hafsins er annars vegar og nú sé lag að grípa það tækifæri. Nánar verður vikið að þessu í 

umræðukaflanum. 

2.1 Stjórntækið Opinberar upplýsingar 

Opinberar upplýsingar (e. public information) eru stjórntæki sem margir átta sig ekki á 

að teljist í raun til stjórntækja.  Aðkoma stjórnvalda með upplýsingamiðlun er nokkuð 

algeng en nýtur almennt lítillar athygli í opinberri stefnumótun. Sumir álíta þessa 

aðkomu stjórnvalda of veika, jafnvel bara gluggaskreytingu og enn aðrir álíta þessa 

aðkomu stjórnvalda of mikla og því ólýðræðislega. Það er mikil áskorun fyrir stjórnvöld 

að sigla milli skers og báru í þessum efnum og skila árangri með lýðræðislegri 

stefnumótun. Opinberar upplýsingar eru raunar umdeildar sem stjórntæki í sumum 

tilvikum. Stjórnvöld geta miðlað upplýsingum sem þau sjálf búa yfir, þ.e. hafa sjálf 

safnað, flokkað og greint í þeim tilgangi að ná fram tilteknum stefnumarkmiðum. 

Stjórnvöld geta komið því til leiðar að aðrir sjái um upplýsingasöfnun, menntun eða 

þjálfun, greiningu eða miðlun (Weiss, 2002). 
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Opinberar upplýsingar sem stjórntæki bera með sér ákveðin gildi og fela í sér bæði 

ferli og inntak. Ferli, það er hvernig upplýsingum er beitt til að hafa áhrif á fólk og hvað 

menn gefa sér í þeim efnum um það hvernig fólk bregst við upplýsingum. Inntak, þá 

skoðum við hvaða upplýsingum er dreift. Eru það réttar upplýsingar, sannar eða 

nákvæmar og hver eru gæði upplýsinganna (Weiss, 2002)? 

Opinberar upplýsingar geta virkað til að hafa áhrif á hegðun en gert er ráð fyrir að 

fólk tileinki sér upplýsingar og að það sé skynsamt. Menn gefa sér hér að fólk bregðist 

við upplýsingum, þ.e. að það lesi upplýsingar, þær nái til þeirra og hafi áhrif á hegðun 

fólks. Skynsamt fólk sem vinnur skipulega úr upplýsingum áður en það tekur ákvörðun. 

Hið rétta er að í flestum tilvikum er aðgengi að upplýsingum ekki alltaf eins og best er á 

kosið. Fólk les ekki alltaf upplýsingar og/eða upplýsingar ná ekki til fólks þannig að þær 

hafi áhrif. Því þarf að ramma þær þannig inn að þær nái að hafa áhrif. Upplýsingastefna 

þarf að hafa raunsætt mat og vitrænan skilning á því hvernig og hvenær upplýsingar 

hafa áhrif á hegðun fólks í þá veru að útkoman verði í anda þess sem til var ætlast 

(Weiss, 2002). 

Ef við notum opinberar upplýsingar þá þarf að skilgreina markhópinn til þess að 

upplýsingar berist með skilvirkum hætti. Hér skiptir máli stærð og fjölbreytileiki hópsins, 

eða þá einsleitni. Einnig hagsmunir og móttækileiki og stundum er reynt að ná til margra 

og mismunandi hópa samtímis (Weiss, 2002). 

Það þarf að ákveða hvaða upplýsingar eru gagnlegar með upplýsingavinnslu. Huga 

þarf að og viðurkenna getu mannshugans til að taka við, vinna úr og nota upplýsingar og 

gera ráð fyrir hugrænum skekkjum. Gera þarf ráð fyrir yfirvegaðri og meðvitaðri hugsun 

annars vegar og sjálfkrafa og ómeðvitaðri hugsun hins vegar. Ramma þarf 

upplýsingarnar inn fyrir hvoru tveggja og sníða þær að tilteknum aðstæðum og fyrri 

þekkingu. Notkun hugtaka, breytingar á skírskotunum, samhengi og ný sjónarhorn geta 

skipt sköpum. Það sem fólk veit nú þegar hefur áhrif á hvernig fólk skilur boðskapinn – 

fólk getur sett upplýsingar í allt annað samhengi en við á (Weiss, 2002). 

Það getur verið áskorun að ná upplýsingum. Það getur t.d. skapað óvinsældir meðal 

þeirra sem eiga að veita upplýsingarnar (andstaða við upplýsingasöfnun). Svo er það 

spurning hvernig upplýsingum er komið til skila, meta hvort það sé gert augliti til auglitis 

eða í gegnum þriðja aðila, sbr. fjölmiðla. Hafa verður í huga að það er samkeppni um 
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athygli; skemmtana- og afþreyingariðnaður, fréttir, auglýsingar og amstur daglegs lífs 

glepja hugann. Skoða þarf hvernig virkja megi hið félagslega umhverfi sem hefur áhrif á 

ákvörðun og hegðun fólks. Hvað eru aðrir að gera? Hverjar eru væntingar annarra? 

Skapa félagslegan þrýsting (Weiss, 2002). 

Áhugavert er að skoða hvað gerir stjórntækið aðlaðandi. Hvers vegna grípa eigi til 

þess að nota „opinberar upplýsingar” sem stjórntæki: 

1. Til að leiðrétta upplýsingavanda, vandamálið er vegna ósamhverfu í upplýsingum 

eða samskiptakostnaðar. Uppljóstrunar- og varúðarstefnur eru notaðar til að 

leiðrétta vanda við aðgengi að upplýsingum fyrir neytendur, fyrirtæki, 

sjálfseignarstofnanir og annarra hvurs hegðun hefur með opinbera stefnumótun 

að gera. 

2. Þegar markhópur stefnunnar er mjög dreifður og óskipulagður. Þegar árangur af 

stefnu krefst samstarfs/samskipta mannfjölda sem hefur ekki bundist samtökum 

eða nokkurs konar böndum sem gerir reglugerðarsetningu skilvirka, þá geta 

opinberar upplýsingar verið gagnlegar.  

3. Þegar nokkuð mikil samstaða ríkir um hverju menn vilja ná fram. Fæstir slá 

hendinni til dæmis á móti upplýsingum sem koma í veg fyrir að ungabörn veikist 

alvarlega. Í slíkum tilvikum getur inngrip með opinberum upplýsingum notið góðs 

af víðtækum stuðningi við útkomuna og virkjað kraftinn og bjargirnar sem 

borgararnir eru tilbúnir að leggja til svo markmiðið náist.    

4. Þegar engin önnur lagaleg eða pólitísk stjórntæki eru tiltæk til að hafa áhrif á 

hegðun – t.d. kynlífshegðun, flokkun heimilissorps, reykingar, áfengis- og 

lyfjamisnotkun, heilsa og næring. 

5. Þegar hagsmunir stjórnvalds og markhópsins eru svo nátengdir að búast má við 

að fólk meðtaki sjálfviljugt upplýsingarnar og vilji breyta hegðan sinni en hefur 

ekki getað það vegna skorts á upplýsingum eða fáfræði. Þetta á sérstaklega við 

um stefnur sem miðað að því að draga úr áhættum sem tengjast heilsu og öryggi 

(Weiss, 2002). 

Sé litið til pólitískra álitamála eru opinberar upplýsingar stundum álitlegur kostur, 

meira af táknrænum ástæðum en endilega áhuga á útkomunni. Með stjórntækinu getur 

virst sem stjórnmálamenn séu að gera eitthvað og þetta getur verið ódýrari kostur en 

aðrar leiðir. Opinberum upplýsingum geta fylgt tilburðir til þess að leggja upp málin sem 

málefni einstaklinga – “blame the victim”. Stjórntækið fellur að hugmyndum stjórnmála-

manna um einstaklinginn sem upplýstan, menntaðan borgara. Upplýsingamiðlun og 

aðgerðir til að miðla upplýsingum gefa „góða mynd af stjórnvöldum” en ekki endilega 
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rétta. Minnkandi tiltrú fólks á opinberum upplýsingum grefur undan möguleikunum á 

því að nota opinberar upplýsingar í góðum tilgangi. Upplýsingavandi er þekkt fyrirbæri 

en þá þarf að leiðrétta skökk hlutföll vegna upplýsingavanda. Upplýsingavandi kemur til 

vegna auglýsinga framleiðenda og það þarf koma með réttar upplýsingar á móti til þess 

að hafa áhrif á ákvarðanir fólks. Einnig kemur til fjötruð skynsemi, hugrænar skekkjur 

sem þarf að gæta að (Weiss, 2002). 

Stjórnunarlegum áskorunum sem tengjast opinberum upplýsingum má skipta í fjóra 

flokka:  

a. Hönnun stefnunnar snýr að því skilgreina markhópinn, skilja hvernig upplýsingar 

hafa áhrif til breyttrar hegðunar markhópsins, val á upplýsingum til að miðla, 

upplýsingasöfnun og gæði þeirra og uppfæra þær til að merkja breytingu á 

vandanum og markhópnum.  

b. Miðlun upplýsinga snýst um að finna leiðir til að miðla upplýsingunum til rétts 

markhóps með markvissum hætti og setja þannig fram að það sé vel skiljanlegt 

og aðgengilegt markhópnum.  

c. Eftirfylgnin snýst um að fylgjast með miðlun upplýsinganna, skapa vettvang til að 

svara spurningum og erindum og þróa aðferðafræði til að ýta undir notkun 

upplýsinganna hjá markhópnum (s.s. með þjálfun, tækniaðstoð, 

frammistöðumati).  

d. Tæknilega atriðið snýr að tölvunotkun og notkun netsins til að gera upplýsingar 

aðgengilegar fjöldanum og miðlun til markhópsins skilvirkari. Tryggir að gögnin 

séu reiðubúin, tímanlega og auðveldlega finnanleg og nýta þannig gagnvirkni 

tækninnar til að gera upplýsingar notendavænni og því þarf að tryggja að tæknin 

sé í boði fyrir lágtekjufólk og aðra viðkvæma hópa sem þurfa á upplýsingunum 

að halda (Weiss, 2002). 

2.2 Stjórntækið reglur 

Reglur (e. reglulation) er stjórntæki sem í umfjöllun Salamons er reglusetning sem 

beinist að stýringu einkaaðila en ekki að stjórnun og rekstri hins opinbera. Þessi 

skilgreining gerir ráð fyrir því að sá sem setur reglurnar sé sjálfur ekki þátttakandi á þeim 

þjónustu- eða viðskiptamarkaði. Reglur eru settar af skipulagsheildum, opinberum 

stofnunum, ekki af löggjafanum sjálfum eða dómsvaldi. Reglusetning stofnana beinist að 

reglusetningarferlinu, innleiðingu reglnanna og reglunum sjálfum. Þar sem reglur eru 
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settar af embættismönnum sem ekki hafa pólitíska ábyrgð eru reglurnar kæranlegar, 

reyna má á lögmæti reglnanna fyrir dómstólum (May, 2002). 

Reglur hafa tvenns konar form, þ.e. hagrænar reglur (e. economic reglulation) 

annars vegar og félagslegar reglur (e. social regulation) hins vegar. Félagsleg 

reglusetning, sem skiptir meira máli fyrir umfjöllunarefnið, miðar að því að koma í veg 

fyrir hegðun sem beinlínis ógnar heilbrigði, öryggi, velferð og líðan fólks. Hér þarf að 

hafa í huga að mörkin milli reglutegunda eru ekki undantekningarlaust kristaltær. 

Félagsleg reglusetning beitir stundum hagrænum aðgerðum til að ná samfélaglegum 

markmiðum (May, 2002).  

Félagslegar gerðir beinast að hegðun einstaklinga, fyrirtækja og ríkisstofnana. Þrátt 

fyrir að skilin séu oft ekki glögg þar á milli þá þarf að gera greinarmun á félagslegum 

gerðum og hagrænum gerðum sem beinast að hegðun fyrirtækja á markaði og ná til 

verðs, framleiðslu og aðgangs að markaði. Markaðsbrestir réttlæta hagræna reglugerð, 

en þeir brestir sem réttlæta félagslega reglugerð eru ekki eins vel skilgreindir (May, 

2002). 

Stjórnunarlegar áskoranir eru nokkrar en að mati Salamons eru góðar reglur 

almennt taldar nauðsynlegar og verða að hæfa tilefninu. Tryggja þarf samræmi í 

framkvæmd án óhóflegra undantekninga og beita með fyrirsjáanlegum hætti. Reglurnar 

þurfa að vera skiljanlegar þeim sem ber að hlíta reglunum. Samkvæmni og sveigjanleiki 

geta stangast á, þ.e. annars vegar að allir lúti sömu reglu, hins vegar að taka tillit til 

aðstæðna. Oft er leitað til hagsmunaaðila eða almennings þegar reglur eru í smíðum en 

innleiða þarf stefnu í samstarfi við hagsmunaaðila. Ferlið krefst ákveðins vinnulags og 

gerir kröfur til stjórnvalda. Það þarf að setja stefnuna fyrirfram því hagsmunaaðilar hafa 

svo oft óeðlilega mikla aðkomu að stjórnvöldum. Þess vegna verður að segja fyrirfram 

hvaða reglum eigi að lágmarki að ná fram og gæta þess að láta ekki hagsmunaaðila taka 

stjórn (May, 2002). 

Helstu pólitísku álitaefnin eru þau að reglur geta virkað of heftandi fyrir atvinnulífið, 

sér í lagi þegar aðrar aðferðir gætu hentað betur. Dulinn kostnaður lendir á þeim sem 

eiga að fara eftir reglunum og reglur þykja mæla frekar fyrir um árangur en aðferðir. Því 

vilja margir notast meira við fjárhagslega hvata fremur en reglur, t.d. endurvinnslugjald 

og framseljanlega mengunarkvóta o.s.frv. Þetta er mjög dæmigert bitbein á milli hægri 
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og vinstri afla í stjórnmálum, þar sem hægrisinnað fólk er hallara undir fjárhagslega 

hvata til að breyta hegðun en vinstrisinnað fólk vill heldur setja reglur (May, 2002). 

2.3 Stjórntækið skattar 

Skattar (e. taxes) eru stundum notaðir til að draga úr mengun en þá ber hinn mengandi 

iðnaður kostnaðinn sem samfélagið ber af starfsemi hans, ýmist allan eða að hluta. 

Þegar við ákveðum aðferðina við álagningu skatta og gjalda þarf að huga að nokkrum 

atriðum. Hvað á að skattleggja eða setja á gjöld, og hverju á að ná fram með 

skattlagningunni? Oft er tæknilega erfitt að skattleggja réttan þátt – og stundum verður 

að skatta „afurð”. Hve hár á skatturinn/gjaldið að vera? Þetta krefst meiri upplýsinga, 

eins og til dæmis hvað skaðinn af plastmengun hafsins kosti? Hve næm er hegðun fyrir 

breytingum á verði? Það þarf að setja gjaldið „nægilega” hátt til að ná tilætluðum 

árangri, þ.e.a.s að skattlagning bíti. Hvernig á að innheimta skattinn/gjaldið? Það er 

ýmist á seljendur vöru (plastframleiðendur/verslunareigendur) eða beint á neytendur 

(sbr. ruslatunnugjaldið). Hvernig á að hafa eftirlit með skattheimtunni? Hér þarf að 

athuga endurskoðun reikninga hjá þeim sem innheimta eða selja vöruna. Tilgangurinn 

með því að beita sköttum sem stjórntæki er almennt til þess að auka tekjur en 

tilgangurinn er ekki síður samfélagslegur, það er til að eiga fyrir samneyslunni eða hafa 

áhrif á atferli til að sporna gegn neikvæðum ytri áhrifum (Cordes, 2002). 

Helstu kostir skatta eru að gjald er einfaldlega notað til stýra eða kalla fram breytta 

hegðun. Ef stjórnvöld vilja ná fram meiri áhrifum er oft það eina sem þarf til að hækka 

verðið meira. Dreifa eða jafna má byrðinni sem fylgir því að ná settu marki, t.d. við losun 

mengandi lofttegunda, milli þeirra sem hafa af því mikinn kostnað og þeirra sem hafa 

minni kostnað. Hér er tvöfaldur ávinningur, það er að afla tekna í ríkissjóð með litlum 

tilkostnaði um leið og verið er að þjóna samfélagslegum markmiðum. Skatta og gjöld má 

nota með öðrum stjórntækjum, t.d. til að styrkja félagslegar reglur (Cordes, 2002). 

Óvissa fylgir stjórntækinu og það er helsti galli þess að lítið sem ekkert er vitað um 

það fyrirfram hvernig fólk kemur til með að bregðast við. Er hegðunin sem um ræðir 

næm fyrir verðhækkunum? Skiptir til dæmis máli hvort plastpoki kostar tíu krónum 

meira eða jafnvel 20 krónum? Bregst fólk frekar við hærra verði fyrir plastpoka en 

upplýsingaherferð um skaðann sem fylgir plastpokanotkun? Hér þarf til dæmis að vega 

fjárhagslega kostnaðarsamari leið með meiri vissu sem fylgir félagslegri regluvæðingu á 
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móti kostnaðarminni leið með meiri óvissu um árangur sem oft fylgir umhverfissköttum, 

þ.e. vega kostnað á móti vissu um árangur. Stjórntækinu fylgir fjárhagsleg byrði á 

fyrirtæki – kostnaður við að breyta framleiðsluaðferðum plús gjald á mengun (Cordes, 

2002). 

Stjórntækið skattar og gjöld fá jafnan misjafnar undirtektir á hinu pólitíska sviði. 

Augljóslega er það pólitískt aðdráttarafl við leiðréttandi skatta og gjöld að þeir auka 

skatttekjur hins opinbera. Þessar tekjur þarf hins vegar einhver að greiða úr eigin vasa 

og það hefur skapað pólitíska andstöðu á þeim forsendum að skattlagningin og 

gjaldtakan sé of há eða of íþyngjandi. Stjórntækið snertir til að mynda láglaunafólk 

meira, það munar meira um hverja krónu en hina efnameiri. Sú staðreynd að það þarf 

alltaf að skattleggja eða taka gjald af meiri framleiðslu og meiri neyslu en bara þeim 

hluta sem aðgerðin beinist að þýðir að stjórntækið getur haft meiri kostnað í för með 

sér en ef stuðst er við beina reglugerðarsetningu. Óvissan um árangur sem fylgir 

skattlagningunni og gjaldtökunni getur verið dragbítur. Ofangreint á hins vegar til dæmis 

ekki við um losunarheimildir. Á pappír virðast þær “win win“ fyrir alla hlutaðeigandi en 

ýmsir umhverfisverndarhópar hafa gagnrýnt að í eðli sínu séu þær opinbert leyfi til að 

menga (Cordes, 2002). 

Hvað varðar stjórnunarlegar áskoranir þá þarf að stofnsetja viðeigandi 

stjórnsýslustofnanir til að innheimta skatta og gjöld og gæta þess að rétt sé að málum 

staðið, það útheimtir sérfræðiþekkingu. Hönnun og stjórnun skattamála er oftast hjá 

skattstofum en stundum er sérstök gjaldtaka eða skattlagning eins og vegna mengunar 

hjá viðeigandi stofnun, sbr. Umhverfisstofnun. Það þarf að skapa hvata og finna 

jafnvægið í þörfinni fyrir að skattleggja eitthvað fyrirbæri sem er auðvelt að skattleggja 

og stjórna með því að gefa einkaaðilum réttan hvata. Það þarf líka að tryggja eftirlit, sbr. 

með viðskiptum með losunarheimildum en sköpun þess konar eftirlitskerfis er heilmikil 

stjórnunarleg áskorun. Að lokum þarf að tryggja samhæfingu; að leyfa viðskipti með 

losunarheimildir verði þannig til að samhæfa þetta stjórntæka með öðrum þáttum í 

regluverkinu (Cordes, 2002). 
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2.4 Stjórntækið skattastyrkir 

Skattastyrkir (e. tax expenditures) eru lausir við alla þvingun og það gerir þetta 

stjórntæki sérlega aðlaðandi að mati margra. Helsta virknin er sú að því meira valfrelsi 

sem felst í útfærslu stjórntækisins, þeim mun betri efnahagsleg niðurstaða. Skattastyrkir 

byggja á þeim innviðum sem fyrir eru og því enginn eða lítill viðbótar stjórnunarkost-

naður, þeir auka valfrelsi og halda niðri stjórnunarkostnaði. Stundum hafa verið færð 

fyrir því rök að þeir dragi úr markaðsbrestum, sbr. frádráttur vegna framlaga til 

góðgerðarmála. Skattastyrkir draga úr þörfinni fyrir beina íhlutun stjórnvalda, sbr. 

skattafrádráttur vegna iðgjaldagreiðslu fyrirtækja til heilbrigðistrygginga. Skattastyrkir 

draga úr “stigma” eða skömm en einstaklingar geta sótt um með nafnleynd. Oft er talað 

um að skattastyrkir séu „góð pólitík” en „vond stefna” (Howard, 2002). 

Ef við lítum til pólitískra álitaefna þá styðja skattastyrkir við markmið um minna 

bákn (e. small government). Þarna takast á hvatavæðing og kerfisvæðing. Jafnaðarmenn 

hallast heldur að beinni íhlutun, reglum og fjárveitingum og finnst efnameira fólk 

hagnast um of á skattatyrkjum. Stefnumótendur, sérstaklega kjörnir fulltrúar, laðast 

einnig að skattastyrkjum af ástæðum sem tengjast hugmyndafræði og endurkjöri. Það er 

áberandi hversu mikið stjórnmálamenn takast á um notkun annarra stjórntækja en eru 

sammála um notkun skattstyrkja. Hægri menn og hófsamir eru fylgjandi skattstyrkjum 

því þeir eru fylgjandi minna bákni. Þeir vilja meiri hvata og minna skrifræði. Fyrir þeim 

mörgum eru skattstyrkir á pari við skattalækkanir. Hægri menn vilja að skattgreiðendur 

haldi meira eftir af tekjunum sínum. Fyrir vinstri mönnum eru skattstyrkir nokkurs konar 

ráðgáta og margir eru óánægðir með árangurinn af stjórntækinu. Vinstri menn vilja 

heldur beinni íhlutun, s.s. reglugerðarsetningu og styrki því þeir trúa að persónulegt 

sjálfræði styrkist með beinni aðgerðum hins opinbera og þeir trúa líka að hinir efnameiri 

græði heldur á skattstyrkjum (Howard, 2002). 

Stjórnunarlegar áskoranir eru ekki eins sýnilegar og í öðrum stjórntækjum en þær 

eru til staðar. Eðli þessara áskorana er mismunandi eftir skattayfirvöldum, löggjafarvaldi 

og skattgreiðendum (Howard, 2002). 
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2.5 Stjórntækið styrkir 

Ríkisstyrkir (e. grants) ásamt lánum og ríkisábyrgðum flokkast sem ríkisaðstoð og eru 

pólitískt vinsælt stjórntæki. Um er að ræða hagrænt stjórntæki fyrir ríki og sveitarfélög 

og miðast aðstoðin við fyrirtæki en ekki við fólk. Ríkisaðstoð má skipta í nokkra flokka en 

hér skiptir máli lárétt aðstoð (e. horizontal) en dæmi um slíka aðstoð eru byggðastyrkir, 

umhverfisvernd, aðstoð til að efla rannsóknir, þróun og nýsköpun. Í flestum tilvikum er 

gripið til ríkisstyrkja til að bregðast við markaðsbresti. Ríkisaðstoð er hægt að beita með 

skömmum fyrirvara eða sem hluta af langtímaáætlun og á við þar sem ekki er hægt að 

treysta á markaðinn til að ná samkeppni. Gera þarf greinarmun á styrkjum og lánum en 

sambandið milli styrkþega og styrkveitanda er mjög lausbeislað. Tilgangur styrkja er að 

hvetja til eða styðja við tiltekna starfsemi, nýja eða núverandi og má skipta ríkisstyrkjum 

í tvo flokka, sértæka (e. categorical) eða altæka (e. block grants). Sértækir styrkir eru 

miðaðir við tiltekinn hóp eða verkefni; altækir taka til stærri sviða (innviðaþjónustu) og 

stærri styrkir á milli stjórnsýslustiga (Beam og Conlan, 2002). 

Þrenns konar sjónarmið réttlæta beitingu ríkisstyrkja; stjórnskipuleg sjónarmið s.s. 

öryggismál, stjórnunarleg sjónarmið, s.s. vegna samstarfs milli stjórnsýslustiga og 

samgangna, menntunar og jöfnunar velferðarstigs og svo hagræn sjónarmið, s.s. 

efnahagslegt jöfnunartæki milli ólíkra málaflokka og dregur úr vandanum sem fylgir 

„frífarþeganum” (e. free rider) (Beam og Conlan, 2002). 

Þegar við hugum að pólitískum álitaefnum þá eru styrkir sem fyrr segir pólitískt 

vinsælir en ekki þó alveg óumdeildir sem stjórntæki. Ríkisstyrkir hafa liðkað mikið fyrir 

samstarfi og samskiptum milli stjórnsýslustiga en til hafa orðið bandalög hagsmunahópa 

á öllum stjórnsýslustigum sem mynda tengslanet í kringum tiltekin málefni sem skýrir 

hvers vegna erfitt er að breyta frá sértækum styrkjum yfir í altækari eða nokkurs konar 

pakkastyrki (e. block grants). Veikt samband er milli þarfarinnar fyrir styrki og styrkþega 

en ekki er búið að færa endilega nógu sterk rök fyrir því að styrkurinn nýtist best í þetta 

tiltekna verkefni. Styrkir auka pólitísk ítök, menn geta náð sér í kjörfylgi og skapað 

væntingar. Vinnulag er vandmeðfarið og getur ýtt undir spillingu (Beam og Conlan, 

2002). 

Stjórnunarlegar áskoranir eru ýmis konar, kerfisvandi hefur orðið til sem lýsir sér í 

lóðréttri einsleitni eða „sílóisma“ sem reynt er að vinna gegn með tilraunum til að draga 
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úr tvöföldun og ógagnsæi. Þetta er gert með því sameina styrki; einfalda, staðla og 

samhæfa styrkjakerfið og einnig með því að leita betra jafnvægis milli mismunandi 

ábyrgðar. Ríkisstyrkir áttu að vera jöfnunartæki en hafa misst marks vegna ómarkvissrar 

aðferðarfræði og þá hafa of mikil pólitísk afskipti beint styrkjum þangað þar sem skilyrði 

eru ekki uppfyllt. Skortur á yfirsýn og eftirliti, ólík sjónarmið og hagsmunatengsl hafa 

leitt til þess að dráttur hefur verið á útborgun/nýtingu styrkjanna, mikill 

stjórnunarkostnaður hefur myndast þar sem ábyrgð er skipt milli margra þrepa í langri 

keðju innleiðingarinnar. Markmið hafa ekki náðst enda er það verulega miklum 

erfiðleikum bundið að meta almennan árangur af stjórntækinu (Beam og Conlan, 2002). 
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3 Tengslanet Koliba og félaga 

Bandaríski fræðimaðurinn Christopher J. Koliba hefur ásamt samstarfsmönnum sínum 

Jack W. Meek og Asim Zia (2011) sett fram ítarlegar greiningar á tengslanetum í 

opinberri stjórnsýslu og á hvern hátt stjórntæki móta tengslanet og hvernig tengslanet 

virka. Koliba og félagar skilgreina fimm mismunandi gerðir tengslaneta á sviði 

stjórnsýslu: tengslanet þvert á stjórnsýslustig (e. intergovernmental relations), bandalög 

hagsmunahópa (e. interest group coalitions), reglugerðar undirkerfi (e. regulartory 

subsystem), kerfi styrkja og samninga (e. grant and contract agreements) og samvinnu 

einka- og opinbera geirans (e. public-private partnerships). Í þessari ritgerð skoðum við 

einkum samvinnu einka- og opinbera geirans og tengslanet þvert á stjórnsýslustig.   

Í stóru myndinni má segja að til séu þrjár forskriftir að tengslanetum 

skipulagsheilda: sjálfstýrandi tengslanet (e. self-governed network), ein skipulagsheild 

leiðir samvinnuna (e. lead organization) og stjórnstöðvarkerfi sem byggist á tengslaneti 

ólíkra skipulagsheilda (e. network administrative organization) (Koliba, Meek og Zia, 

2011). 

Dreifðustu samvinnuna er að finna í sjálfsstýrandi módelinu því þar eru öll tengsl og 

yfirráð í fullkomnu jafnvægi. Tengslin í slíku neti sem byggist á þátttöku allra eru lárétt 

þar sem þau treysta helst á sameiginlegan skilning og viðmið þeirra sem taka þátt 

(Koliba, Meek, og Zia, 2011). 

Annað form tengslanets er þar sem ein skipulagsheild leiðir samvinnuna. Í slíku 

fyrirkomulagi er líklegast að yfirráð og vald sé falið í hinni leiðandi skipulagsheild eða 

fáist með öðrum hætti fyrir hennar tilstilli. Í tengslaneti sem ein skipulagsheild leiðir fara 

allar helstu framkvæmdir í gegnum leiðtogann eða hann samhæfir þær og engar 

lykilákvarðanir eru teknar án hans. Tengsl annarra í netinu eru sterk við leiðtogann en 

innbyrðis veik á milli hinna sem ekki leiða (Koliba, Meek og Zia, 2011). 

Þriðja leiðin er stjórnstöðvarkerfi sem byggist á tengslaneti ólíkra skipulagsheilda 

sem virkar þannig að sett er á stofn einhvers konar samhæfingarmiðstöð sem hrindir í 

framkvæmd verkefnum allra skipulagsheildanna sem eiga aðild að stjórnstöðinni. Slík 

stjórnstöð byggir starf sitt á sameiginlegum skilningi skipulagsheildanna og hennar eina 

verkefni er að hrinda ákveðnu verkefni í framkvæmd fyrir hinar skipulagsheildirnar.  
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Munurinn á þessu kerfi og þar sem ein skipulagsheild leiðir er sá að stjórnstöð telst ekki 

til sjálfstæðrar skipulagsheildar (Koliba, Meek og Zia, 2011). 

3.1 Samvinna einka- og opinbera geirans 

Samvinna einka- og opinbera geirans (e. public-private partnership) er tiltölulega nýleg 

þróun í tengslanetum stjórnsýslu og hefur verið lýst sem sameiginlegri framkvæmd 

ríkisins og einkafyrirtækja. Við skilgreinum samvinnu einka- og opinbera geirans sem 

stjórnunarlegt bandalag opinbera- og einkageirans og svo grasrótarsamtaka sem eru 

rekin án hagnaðarsjónarmiða. Með slíku samstarfi er áhættunni dreift og ákveðin 

valddreifing milli aðila er sömuleiðis tryggð. Til samvinnu einka- og opinbera geirans er 

jafnan stofnað til að auka umfang og sýnileika samfélagslegra verkefna, til að auka 

almennan stuðning við þau og til að draga úr skuldsetningu við slík verkefni sem aftur 

eykur hagkvæmni, hraða og skilvirkni (Koliba, Meek og Zia, 2011).  

Samvinnu einka- og opinbera geirans er mismunandi háttað eftir almannagæðum, 

þjónustusamningum og samningum. Þar sem um samningaleiðina er að ræða skiptast 

opinberir aðilar og verktaki á ákveðnum gæðum og hið opinbera leggur til fjármögnun 

og yfirsýn en verktakinn leggur ýmist til bjargir eða þjónustu. Í samvinnu einka- og 

opinbera geirans er visst flækjustig á því hvernig aðföngum er skipt. Aðilar utan hins 

opinbera kerfis koma með viðbótar bjargir til slíks samstarfs, s.s. fjármuni eða hæfni eða 

sérfræðiþekkingu mannauðs sem þeir búa yfir (Koliba, Meek og Zia, 2011).  

Til samvinnu einka- og opinbera geirans er jafnan stofnað til að veita þjónustu sem 

mætir þörfum almennings, svo sem með því að blása til upplýsingaherferðar, með því að 

vakta og rannsaka ákveðið atferli og til að eiga sameiginlegt skipulagsferli. Slík verkefni 

geta verið stór og smá í sniðum, farið fram á sveitarstjórnarstigi eða á sviði 

alþjóðastjórnmála. Samvinna einka- og opinbera geirans af því tagi getur verið án 

aðkomu stjórnvalda. Hinvegar geta opinberar stofnanir skaffað fjármagn til að styðja við 

samvinnuna. Í enn öðrum gerðum samvinnu einka- og opinbera geirans geta stjórnvöld 

verið jafngildur félagi í sameiginlegu verkefni (Koliba, Meek og Zia, 2011). 

Samvinna einka- og opinbera geirans er stundum álitin afbrigði af samvinnu þvert á 

geira (e. cross-sector collaborations). Fræðimenn skilgreina samvinnu þvert á geira sem 

leið til að tengja saman eða deila upplýsingum, björgum, framkvæmdum og getu 

skipulagseininga í tveimur eða fleiri geirum og ná þannig betri útkomu sem 
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skipulagsheildir í einstökum geirum hefðu verið ófærar um að ná fram án aðstoðar 

(Koliba, Meek og Zia, 2011). 

Tengslanetin sem verða til við samvinnu einka- og opinbera geirans geta tekið á sig 

ýmsar myndir. Þar sem mikil þörf er á samhæfingu í slíkri samvinnu er líklegast að ein 

skipulagsheild leiði samvinnuna (e. lead organization) eða þá að stjórnstöðvarkerfi byggt 

á tengslaneti ólíkra skipulagsheilda (e. network administrative organization) verði fyrir 

valinu. Skipulagsheildir, nefndir eða yfirvöld sem hafa blandaða stjórn einka- og 

opinberra aðila hallast að því að fara samhæfða leið en stjórnsýslueiningar, 

skipulagsheildir sem eru rekin með eða án hagnaðarsjónarmiða eru líklegri til að vilja 

tengslanet þar sem ein skipulagsheild leiðir samvinnuna. Háð flæði bjarga og þróun 

sameiginlegra viðmiða í samvinnu einka- og opinbera geirans, þá má finna allar gerðir 

tengsla í slíku samstarfi, hvort sem er lóðrétt, lárétt eða skáhöll. Í tilfellum þar sem um 

er að ræða gríðarlega mikla fjárfestingu getur samvinna einka- og opinbera geirans 

mótast af samningum þar sem kveðið er á um tiltekin hlutverk, ábyrgð og viðskipti. Þar 

af leiðandi má nota bæði stjórntækin styrki og samninga í samvinnu einka- og opinbera 

geirans (Koliba, Meek og Zia, 2011). 

Áskoranir sem tengjast samvinnu einka- og opinbera geirans snúast oft um áhættu 

og spurninguna hvaða geirar eigi að axla fjárhagslegar skuldbindingar og í hve miklu 

mæli, til dæmis í mjög fjárfrekum verkefnum. Álitaefni geta risið um það hver tekur 

skellinn eða fær hrósið þegar illa eða vel gengur eftir atvikum. Ef til staðar eru 

kjölfestufjárfestar getur verið umdeilt hversu mikil áhrif og völd þeir eigi að hafa. Oft 

þarf að prútta og semja lengi til að ná góðri niðurstöðu. Innkoma hagsmunasamtaka 

sem vilja helst hámarka eigin hag og þjóna sínum sjónarmiðum en skoða ekki heildar-

myndina er mjög raunhæfur möguleiki. Svona undirliggjandi hreyfiöfl geta leitt til 

skilnings um hver það er sem raunverulega hagnast á samvinnu einka- og opinbera 

geirans og hvernig ábyrgðinni er dreift þvers og kruss um tengslanetið (Koliba, Meek og 

Zia, 2011). 

3.2 Tengslanet þvert á stjórnsýslustig 

Tengslanet sem liggja þvert á stjórnsýslustig (e. intergovernmental relations), ýmist 

lárétt eða lóðrétt, og geta verið flókin blanda af hvoru tveggja, ýmist stjórnunarlega 

sjálfbær eða mjög miðstýrð. Þrjár gerðir líkana eru til, það eru tengslanet þvert á 
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stjórnsýslustig og túlka sambandið milli ríkis, sveitarfélaga og alríkis þar sem það á við: 

samræmd (e. coordinate), innlimuð (e. inclusive) og skörunar (e. overlapping) yfirráð. 

Hvert líkan túlkar möguleg tengsl sem geta verið á milli mismunandi stjórnsýslueininga 

(Koliba, Meek og Zia, 2011). 

Samræmingarlíkanið gerir ráð fyrir að stjórnvöld á mismunandi stjórnsýslustigum, 

s.s. ríki og sveitarfélög, hafi sjálfdæmi (e. autonomous) í sínum ákvörðunum. Annað er 

innlimunarlíkanið sem lýsir mjög rótgrónum stigveldistengslum á mismunandi stjórn-

sýslustigum, þannig er til dæmis gengið út frá því að ríkið sé hærra sett en 

sveitarfélögin. Þriðja er skörunarlíkanið sem gerir ráð fyrir að mismunandi stjórnsýslu-

einingar á mismunandi stigum vinni í raun að samskonar málum sem hafa skörun. Þrjú 

höfuðeinkenni eru á þessu líkani:  

a. Samtímis eru mismunandi stjórnsýslustig flækt í afmarkaða þætti mikilla 

framkvæmda.  

b. Svæði sjálfsstjórnar milli stjórnsýslustiga eru tiltölulega smá í samanburðinum.  

c. Völd og áhrif sem fylgja lögsögu hvers sem í hlut á eru verulega takmörkuð 

(Koliba, Meek og Zia, 2011). 

Tenging valds á mismunandi stjórnsýslustigum er mjög háð samhenginu hverju sinni 

en valddreifing um tengslanet þvert á stjórnsýslustig hefur í áraraðir verið til umfjöllunar 

í tengslum við pólitískar umbætur. Valdaframsal lýsir því sem gerist þegar ábyrgð og 

hlutverk færist í ákveðnum aðstæðum frá æðra stjórnvaldi til skipulagsheildar á lægri 

stigum, hvort sem er í opinberri eða einkaeigu, og fer þaðan undan miðstýringu 

höfuðstjórnvaldsins, sem er ríkið. Valdaframsal er notað til að lýsa breytingunni sem 

verður þegar dregið er einmitt úr miðstýringu, ákvörðunartökuvald fer frá einu 

stjórnvaldi til annars (það gæti þess vegna farið hér frá lægra stjórnvaldi til hærra setts) 

eða frá ríkisstjórn til grasrótarsamtaka eða skipulagsheilda í einkageiranum (Koliba, 

Meek og Zia, 2011). 

3.3 Tengslanet innan stjórnsýslunnar 

Tengsl sem verða til milli stofnana á sama stigi stjórnsýslunnar, t.d. innan ríkisins, skapa 

grunn fyrir svokallað tengslanet innan stjórnsýslustigs (e. intragovernmental relations). 

Slík tengslanet byggja á blöndu af láréttum og skáhallandi tengslum, með samráði og 

samvinnu og líka málamiðlunum og eftirgjöf. Tengslanet innan stjórnsýslunnar finnast 
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bæði hjá löggjafarvaldinu og framkvæmdavaldinu þar sem stofnanir hafa samráð eða 

semja um ákveðin sameiginleg stefnumarkandi mál (Koliba, Meek og Zia, 2011). 

Hlutverkið sem tengslanet innan stjórnsýslunnar spilar í hönnun og framkvæmd 

opinberrar stefnumótunar og almannaþjónustu hefur verið lýst í fræðunum sem 

„samsláttarstjórnvaldi“ (e. joined-up government). Fræðin um slíkt samsláttarstjórnvald 

einblína á samvinnuna sem verður til í einu lagi stjórnsýslunnar. Eðli innri tengsla 

mismunandi stofnana í sama lagi krefst frekari rannsókna. Slík rannsókn verður brýnni 

því kröfur aukast um stjórnsýslustofnanir leiti eftir samvinnu um ákveðin mál utan eigin 

lögsögu og þar með fjölgar tækifærum og möguleikum á einhvers konar 

samsláttarstjórnvaldi. Því verðum við að taka slík tengslanet og afbrigði þeirra með í 

reikninginn (Koliba, Meek og Zia, 2011). 

3.4 Stutt samantekt 

Hér í þessum kafla hafa verið nefnd ýmis stjórntæki sem gætu komið að gagni í 

baráttunni gegn plastmengun hafsins. Öllum stjórntækjum hins opinbera mætti líkja við 

áhöld lækna eða tannlækna, það er að segja þau virka bara í réttum tilgangi en hafa um 

leið öll vissa annmarka sem þarf að gæta að við val á þeim og sömuleiðis við beitingu 

þeirra. Stundum eiga sum stjórntæki alls ekki við í tilteknum vandamálum og einnig geta 

komið upp á verksviði hins opinbera flókin og margslungin vandamál þar sem mætti 

hugsa sér að mörg stjórntæki þurfi að spila saman til að knýja fram úrlausn. 

Tengslanet verða óhjákvæmilega til þegar stjórntæki eru valin, þess vegna skoðum 

við gerðir tengslaneta sérstaklega. Þegar ákveðið er að nota tiltekið stjórntæki, hvort 

sem er reglur, samninga, styrki eða eitthvað annað, jafnvel eitt eða fleiri, þá þarf að kalla 

mismunandi aðila að borðinu og úr verður tengslanet. Hversu margir eru kallaðir til og 

hvaðan, hvers eðlis vandamálið er, hvaða stjórntæki koma til greina, allt þetta verður að 

vega og meta í hvert sinn sem við skoðum hvaða tengslanet er farsælast að styðjast við.    

Það sem mestu máli skiptir fyrir það sjónarhorn sem ég hef valið fyrir þessa 

rannsókn er að ég hef helst fjallað um stjórntækin opinberar upplýsingar og reglur sem 

ég vil sérstaklega skoða hvort komi að mestu gagni fyrir íslensk stjórnvöld þegar 

plastmengun hafsins er annars vegar og hins vegar hvaða tengslanet geta stuðlað að 

samhæfingu aðgerða hér og nú. Umræðunnar vegna skoðum við einnig önnur 

stjórntæki sem hugsanlegt er að geti komið að gagni við úrlausn hins umfangsmikla og 
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flókna vanda sem plastmengun hafsins er, til dæmis á seinni stigum þegar opinberar 

upplýsingar og reglur hafa gert mest gagn.      
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4 Plastmengun í hafi – AlÞjóðlegt vandamál 

Plast er uppgötvað og kynnt til sögunnar í kringum aldamótin 1900 sem mikilvæg 

stoðvara fyrir aðrar vörur sem gerðar voru þá úr dýrum, eins og hornum, beinum, 

skjaldbökuskeljum og slíku. Nú til dags hefur plast snertifleti við nær alla þætti 

hversdagslífsins. Við sjáum plast í vörum og gripum sem auka öryggi okkar eins og 

„öryggishjálmar, öryggisgleraugu, barnabílstólar eru úr plasti en líka vörur sem auðvelda 

líf okkar eins og drykkjarflöskur, umbúðir utan um matvæli, snyrtivörur, tölvur, farsímar, 

burðarpokar og margt fleira. Einnig vörur sem hafa skemmtanagildi eins og leikföng, 

sjónvörp og annað” (Umhverfisstofnun, 2017). 

Í framleiðslu plasts eru notuð efni eins og kol, sellulósi, gas, salt og mikil olía sem er 

meginuppistaðan. Áætlað er að um tvö kíló af olíu þurfi til að framleiða eitt kíló af plasti. 

Olía er takmörkuð auðlind og því umhugsunarefni að svo mikið af auðlindinni sé notað í 

framleiðslu á efni sem er að mestu sóað eftir stutta notkun, oftast eitt skipti. Plast býr 

yfir þeim eiginleikum að endingartími þess er yfirleitt frekar mikill; það er slitsterkt og 

brotnar í smærri og smærri hluta sem kallast örplast og eyðist ekki alveg. Þetta er létt 

efni sem flýtur og getur þannig borist hundruð kílómetra ef því er að skipta og valdið 

skaða langt frá upprunastað sínum (Umhverfisstofnun, 2017). 

Plastmengun í hafi er alþjóðlegur vandi sem á sér margar myndir og uppsprettur og 

þar verður hver þjóð að líta sér nær. Segja mætti að vandinn sé einmitt alÞjóðlegur, með 

stóru Þ-i, í þeim skilningi að hafstraumarnir virða engin landamæri en ef hver þjóð tekur 

ekki til hjá sér er útilokað að mannkynið getið unnið sig frá þessari umhverfisvá. Íslend-

ingar nota til dæmis 70 milljónir einnota plastpoka á ári en að meðaltali er hver plast-

poki notaður í 25 mínútur. Það getur svo tekið á bilinu 100 til 500 ár fyrir plastið að 

brotna niður í náttúrunni. Mestur plastúrgangur endar í landfyllingum en létt plast, s.s. 

plastpokar, fýkur auðveldlega út í buskann og endar oftar en ekki í hafinu í kringum 

landið. Slíkt plast getur auðveldlega ratað aftur heim í gegnum fæðukeðjuna og lent á 

matardiskum landsmanna í formi örsmárra agna sem fiskar eða önnur sjávardýr hafa 

gleypt, þannig geta möguleg eiturefni og efnasambönd úr plastinu borist inn í vefi 

líkamans (Árni Snævarr, 2015). 

Sýnt hefur verið fram á að áætla megi að hver íbúi Evrópusambandsins noti að 

meðaltali um 500 plastpoka á ári en fyrir tæpum áratug voru framleidd 3,4 tonn af 
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plastpokum í Evrópusambandinu árlega. Fram kemur í landsáætlun um meðhöndlun 

úrgangs fyrir árin 2013–2024 að ætla megi að um 70 milljónum plastpoka sé fleygt á 

hverju ári hér á landi, sem fyrr segir, en það eru um 1.120 tonn. Til þess að framleiða 

þennan fjölda poka þarf um 2.240 tonn af olíu (Þingskjal nr. 172/2014–2015. Tillaga til 

þingsályktunar um að draga úr plastpokanotkun). 

Talið er að árlega endi um það bil átta milljarðar plastpoka í ruslinu í Evrópu sem 

hefur í för með sér mikinn skaða fyrir lífríkið. Til að sporna við þessari þróun hafa  

nokkur ríki í Evrópu gripið til úrræða eins og banns eða skattlagningar á notkun 
plastpoka til að draga úr magni þeirra í umferð og þar með neikvæðum áhrifum 
þeirra á umhverfið. Í þessu tilliti má sérstaklega benda á Írland, Þýskaland, Holland, 
Belgíu, Sviss og Ítalíu. Ef önnur ríki færu að ráðum þeirra væri hægt að draga 
umtalsvert úr plastpokanotkun á EES-svæðinu. (Þingskjal nr. 172/2014–2015. 
Tillaga til þingsályktunar um að draga úr plastpokanotkun)  

Þvert á það sem eitt sinn var talið þá brotnar plast niður í náttúrunni en það hverfur 

ekki heldur umbreytist í örplast, örfínar plastagnir. Örplast er ekki einungis að finna 

niðurbrotið í náttúrunni heldur framleiðum við það beinlínis, s.s. í snyrtivörur. Því er 

bætt í tannkrem og við þvott á flíspeysum fara trefjaagnir út með þvottavatninu og með 

skólpinu til sjávar.  

Agnirnar eru innan við 5 mm að stærð og geta því sloppið í gegnum alls kyns síur og 
eiga greiða leið út í hafið. Á Íslandi er skólp ekki hreinsað á sama hátt og t.d. í 
Svíþjóð og Finnlandi en þar er skólp gjarnan hreinsað vandlega því á sumum 
stöðum er því sleppt út í ferskvatn. Auk þess þarf að hreinsa skólp áður en það fer 
út í hið mengaða Eystrasalt til að vinna á móti vaxandi mengun. Þrátt fyrir mikla 
hreinsun á skólpi sleppa þessar öragnir eða örplast í gegn og út í hafið. Þá vaknar 
óhjákvæmilega sú spurning hvað gerist þegar þessi efni eiga orðið greiða leið inn í 
vistkerfið og þar með fæðukeðjuna. (Malín Brand, 2014) 

Evrópuþingið samþykkti nýlega bindandi markmið um að minnka verulega notkun 

þynnstu plastpokanna eða 0.05 millimetrar og minnka þannig notkunina svo að hún 

verði ekki meiri en 90 léttir innkaupapokar á mann við árslok 2019 og 40 við árslok 2025. 

Ríkin ráða því svo sjálf til hvaða aðgerða er gripið en þau geta bannað einnota plastpoka 

eða lagt á aukaskatt, en við árslok 2018 má ekki gefa létta plastpoka 

(Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu, 2015). 

Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu greinir frá því að ríki á 

borð við Indónesíu og Filippseyjar framleiði mikið af plastpokum en hafi ekki búnað eða 

ferli til þess að urða þá á viðunandi hátt og af þeim sökum eiga mörg þróunarríki erfitt 



  

28 

 

uppdráttar. Plastmengun sjávar verður ekki sinnt nema með samtakamætti ríkja heims 

en það eru líka dæmi um hið gagnstæða við það sem áður var rakið, þ.e.a.s að 

þróunarríki hafi gengið enn lengra en Evrópuríki.  

Máritanía bannaði þannig plastpoka með öllu á síðasta ári og eru þeir sem staðnir 
eru að notkun plastpoka sektaðir um 4.200 dollara. Plastpokar í farangri erlendra 
ferðamanna eru gerðir upptækir. Rúanda bannaði líka notkun plastpoka 2008 og er 
sagt að götur höfuðborgarinnar Kigali séu tandurhreinar. Suður-Afríka bannaði 
næfurþunnu plastpokana árið 2003 og Tansanía, Úganda, Kenía og Senegal sigldu í 
kjölfarið. (Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu, 2015) 

4.1 Plastflákar draga upp dökka mynd  

Ef við beinum sjónum okkar að svæðum þar sem birtingarmynd vandans er hvað tærust 

blasir við afar dökk mynd.  

Hringstraumar Kyrrahafsins bera með sér ógrynnin öll af plastrusli sem marar í hálfu 
kafi um miðbik stærsta úthafs í heimi. Undir yfirborðinu og uppi í loftinu berst 
lífríkið í bökkum. Plastþekjan birgir úti ljós sem átan þarfnast til ljóstillífunar; átan 
sem er undirstaðan í lífríki sjávar. Í staðinn fyrir að gagnast átunni, brýtur sólarljósið 
plastið niður í örsnifsi sem rata ofan í maga fiska og fugla og inn í meltingarkerfi 
marglytta og allra handa sjávardýra. Ef þau eru óheppin, eru plasteindirnar einnig 
búnar að drekka í sig eiturefni á borð við PCB eða skordýraeitrið DDT. (Herdís 
Sigurgrímsdóttir, 2016) 

Vísindamenn eiga erfitt með að meta stærð plastflákans í Kyrrahafinu en 

varfærnasta matið er 700.000 ferkílómetrar, sjö sinnum stærð Íslands, en stóryrtustu 

vísindamennirnir fullyrða að flákarnir séu um 15 milljónir ferkílómetrar að stærð, sem er 

rétt aðeins minna en Rússland (Herdís Sigurgrímsdóttir, 2016). 

Fimm plastflákar hafa verið skilgreindir í heimshöfunum; einn er á norðanverðu 

Kyrrahafi, annar á sunnanverðu Kyrrahafi, sá þriðji á norðanverðu Atlantshafi, sá fjórði á 

sunnanverðu Atlantshafi og sá fimmti á Indlandshafi. Flákarnir myndast á miðjum 

úthöfum, nánar tiltekið í grennd við hvarfbaugana, þar sem hafstraumar safna smátt og 

smátt plasti og öllu öðru lauslegu inn á sama svæði. Plastflákarnir í höfunum stækka ár 

frá ári en jafnvel þótt við myndum öll snarhætta að sleppa plasti út í buskann eða niður 

um niðurfallið, verða flákarnir á sínum stað næstu aldir, þó að stykkin minnki sjálfsagt 

eitthvað hvert um sig. Venjulegt plast brotnar til fulls á allt upp í nokkrum öldum eða 

jafnvel á þúsund árum (Stefán Gíslason og Birgitta Stefánsdóttir, 2015). 

Snúið er að finna nákvæma tölfræði um plastmengun í haflögsögu Íslands og raunar 

má velta fyrir sér hvort rétt sé að tala um lögsögu í þessu efni þar sem hafstraumarnir 
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virða engin landamæri. Við getum þó gefið okkur ákveðnar vísbendingar. Eins og fram 

hefur komið eru um 70 milljónum plastpoka fleygt á hverju ári hér á landi en það eru um 

1.120 tonn. Í fyrirlestri sem sérfræðingur Umhverfisstofnunar hélt á Degi íslenskrar 

náttúru 2015 kom fram að  

allt það plast sem framleitt hefur verið í þá öld síðan framleiðsla þess hófst er því í 
reynd enn til í einni eða annarri mynd. Og fyrir Íslendinga sem byggja afkomu sína á 
sjávarútvegi er það alvarlegt umhugsunarefni að um 8% allra plastpoka endar í 
hafinu en það jafngildir um 5 milljónum plastpoka á Íslandi árlega. 
(Umhverfisstofnun, 2015) 

Umhverfisstofnun hefur tekið út ýmsa valkosti í stöðunni. Ein leið er að setja reglur 

sem banna t.d. vörur sem innihalda plast í ákveðnu magni, önnur er að takmarka 

valkosti, setja reglur til að takmarka þær vörur sem eru í boði. Þriðja leiðin er að leiða 

fólk að betri kosti með neikvæðum hvötum, t.d. hækkun á sköttum. Fjórði valkosturinn 

er að leiða fólk að betri kostum með jákvæðum hvötum og nota t.d. jákvæða hagræna 

hvata. Í fimmta lagi leiða fólk að betri kostum með því að breyta síendurteknu 

hegðurnarmynstri, s.s. taka sjálfkrafa poka við búðarkassa. Í sjötta lagi auðvelda fólki að 

breyta hegðun sinni, t.d. með auðveldara aðgengi að sorpflokkun. Síðustu tveir kostirnir 

eru að veita upplýsingar og upplýsa fólk eða að gera hreinlega ekkert og mæla 

breytingar (Kristín Linda Árnadóttir, 2014). 

Samkvæmt upplýsingum Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins samanstendur 

úrgangur sem hafnar í hafinu m.a. af plasti, gleri, viði, málmum og fleiru. 

Meginuppistaða þess úrgangs sem velkist um í hafinu er plastumbúðir, s.s. 

drykkjarflöskur og plastpokar og hefur reynslan sýnt að töluvert fiskveiðibúnaðar, s.s. 

ónýt net og reipi, endar í hafinu, sem og hreinlætisúrgangur á borð við dömubindi, 

eyrnapinna og smokka. Ráðuneytið heldur því fram að um 80% af úrgangi í hafi berist 

þangað af landi með árfarvatni, afrennsli eða vindum. Slakar aðstæður til sorphirðu í 

grennd við ár eða strandir geti aukið verulega á vandamálið og er því stefnumörkun 

varðandi meðhöndlun úrgangs á landi sérlega mikilvæg þegar kemur að því að hindra 

það að rusl berist á haf út (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 

Það vakti mikinn óhug í byrjun árs 2017 þegar sárþjáðan hval rak á land í Noregi, um 

var að ræða rúmlega sex metra langan gáshnall sem hafði ítrekað rekið á land við 

Björgvin. Þegar dýrið var aflífað kom í ljós að það hafði innbyrt meira en þrjátíu 
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plastpoka. Fréttir af hvalrekanum með ljósmyndum af innvolsinu bárust víða um lönd og 

málið vakti mikla athygli á samskiptamiðlum. Í fréttum RÚV var rætt við hvalasérfræðing 

hjá Hafrannsóknastofnun, sem sagði að ekkert í líkingu við þetta hafi komið upp á Íslandi 

en staðfesti að „bútar úr plastpokum og svona eitthvað drasl úr sjónum“ hefðu fundist í 

mögum hvala við Íslandsstrendur (Milla Ósk Magnúsdóttir, 2017). 

4.2 Mikil virkni í grasrótinni 

Greina má mikla virkni í alls kyns grasrótarstarfi á Íslandi sem snýr að umhverfisvernd í 

öllum sínum blæbrigðum og þar er baráttan gegn plasti sérstaklega vel sýnileg. Sé horft 

til baráttunnar gegn plastmengun hafsins á Íslandi ber Blái herinn höfuð og herðar yfir 

annað starf á þeim vettvangi. Um er að ræða sjálfboðaliðastarf fjármagnað með 

styrkjum og vinnustundirnar eru yfir 50 þúsund stundir frá upphafi. Blái herinn er 

hugmynd og framkvæmd Tómasar Knútssonar kafara á Suðurnesjum en fyrir sitt framlag 

hlaut Tómas Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti á Degi íslenskrar náttúru 

2014. Bláa herinn stofnaði Tómas árið 1995 og samkvæmt upplýsingum á heimasíðu 

hefur hann til dæmis skipulagt og framkvæmt yfir 100 hreinsunarverkefni í nokkrum 

sveitarfélögum á landinu, mest þó á Suðurnesjum. Tómas hefur hreinsað yfir „1100 tonn 

af alls kyns rusli og drasli úr umhverfi okkar, aðallega sjávarströndinni, opnum svæðum 

og höfnum landsins. Þar af eru um 100 tonn af rafgeymum sem safnað hefur verið og 

lágu bak við verkstæði, útí móa eða annarsstaðar“ (Tómas J. Knútsson, 2017). 

Tómas hefur einnig hreinsað af hafsbotni meira en 300 dekk og 100 rafgeyma og 

komið fyrir í viðurkenndum ílátum. Þessu til viðbótar sinnar hann fræðslustarfi um 

umhverfismál og hefur „heimsótt tugi leikskóla, grunnskóla og fjölbrautarskóla og haldið 

bæði fyrirlestra og sýnt sjávardýr til fróðleiks fyrir yngstu kynslóðirnar“ (Tómas J. 

Knútsson, 2017). 

Blái herinn hefur á stundum kallað til vinnustaði, félagasamtök og íþróttafélög í 

hreinsunarstarfið sem skilað hefur góðum árangri um leið og það stuðlar vafalaust að 

almennri vitundarvakningu um mengun hafsins. Sem dæmi voru sumarið 2017 tæplega 

sex tonn af rusli hreinsuð í strandhreinsunarátaki Bláa hersins. Skipulagt var eitt verkefni 

í hverju sveitarfélagi í samstarfi við íþróttafélög og félagasamtök en verkefnin urðu alls 

sex. Tæplega 200 manns lögðu hönd á plóg og var unnið á hverjum hreinsunarstað í um 

það bil þrjár til fjórar klukkustundir (Sex tonn af rusli hreinsuð í átaki Bláa hersins, 2017). 
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Blái herinn er ekki einn um strandhreinsun á Íslandi. Árleg strandhreinsun hefur 

verið í friðlandinu á Hornströndum um fjögurra ára skeið en það eru sjálfboðaliðar sem 

hreinsa alltaf nýtt svæði í hvert sinn. Meðal þeirra sem styrkja og styðja við 

strandhreinsunina fyrir vestan eru m.a. Landhelgisgæsla Íslands, Ísafjarðarbær, 

Umhverfisstofnun, vestfirsk ferðaþjónustufyrirtæki, Skeljungur og Gámaþjónusta 

Vestfjarða. Vorið 2017 fóru um 30 manns af stað og söfnuðust alls þrjú tonn af rusli sem 

var að stærstum hluta plast. Skipuleggjandinn sagði í samtali við Morgunblaðið að 

honum sýndist umgengni sjómanna góð en greinilegt væri að mikið af rusli fyki af landi 

(Þórunn Kristjánsdóttir, 2017). 

Sum íslensk sveitarfélög hafa ekki látið sitt eftir liggja í baráttunni. Sem dæmi efndi 

Kópavogsbær til sérstaks hreinsunardags undir yfirskriftinni „Kópavogur gegn plasti“ og 

var í umsjón Vinnuskóla Kópavogs. Þannig þræddu 450 starfsmenn á vegum 

Vinnuskólans bæinn og tíndu upp allt plast sem á vegi þeirra varð. Þjónustumiðstöð 

Kópavogsbæjar tók einnig þátt í plasthreinsuninni og allir sumarstarfsmenn bæjarins 

sem annast garðvinnu lögðu áherslu á plasthreinsunina þennan dag. Blái herinn liðsinnti 

þá við hreinsun á plasti á strandlengjunni í Kópavogi (Kópavogsbær, 2017). 

Stykkishólmur setti sér það metnaðarfulla markmið að verða með öllu plastpokalaus 

bær en umhverfishópur Stykkishólms fékk í ársbyrjun 2014 styrk frá Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytinu til að ráðast í slíkt tilraunaverkefni sem „fól m.a. í sér samráð við 

verslanaeigendur og Íslenska gámafélagið og leit að mismunandi gerðum poka sem geta 

leyst burðarplastpokana af hólmi í öllum þeim fjölbreyttu hlutverkum sem slíkir pokar 

hafa gegnt hingað til, bæði við innkaup og förgun úrgangs“ (Stykkishólmur, 2017). 

Eins hafa almennir borgarar tekið ráðin í sínar hendur og hefur til dæmis hópur 

kvenna sett á laggirnar svokallaða pokastöð í Skagafirði. Verkefnið miðar að því að 

minnka plastpokanotkun með því að sauma taupoka sem er dreift í matvöruverslanir í 

Skagafirði. Viðskiptavinir geta tekið sér slíka poka án endurgjalds og skilað aftur seinna. 

Þetta er verkefni að ástralskri fyrirmynd (Þórgunnur Oddsdóttir, 2017). 

Á Austfjörðum er samskonar hreyfing í gangi en þar er Anna Guðbjörg Sigmarsdóttir 

í forsvari fyrir sjálfboðaliðaverkefnið „Plastpokalaus Seyðisfjörður". Anna Guðbjörg 

skrifaði færslu á samfélagsmiðilinn Facebook þar sem hún óskaði eftir liðsinni bæjarbúa 
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og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Stuttu síðar fór Anna með 30 fjölnota poka í 

Kjörbúðina og bættust fleiri pokar við strax sama dag (Seyðisfjarðarkaupstaður, 2017). 

4.3 Plastpokar á útleið 

Neytendur hafa ýmis ráð í hendi sér þegar plastmengun í hafi er annars vegar; eitt 

öflugasta vopnið er að notast við fjölnota innkaupapoka og sem næst besta kost, ef 

fjölnotapokarnir gleymast heima eða rúmmál þeirra dugar ekki, að kaupa maíspoka sem 

flestar matvöruverslanir bjóða upp á. Sú bábilja er þrautseig að plastpokar séu í raun 

lítið vandamál í hafi miðað við annað plast, plast í snyrtivörum sé þannig mun stærra 

vandamál. Íslenska gámafélagið hrekur þetta á vefsíðu sinni og bendir á rannsókn 

Sameinuðu þjóðanna sem sýnir meðal annars fram á  

að yfir 90% plasts í sjó er af völdum plastpoka. Pokarnir brotna sífellt niður í smærri 
einingar og verða hættulegri heilsu dýra og manna. Þó að smærri plasteiningar, s.s. 
plast í snyrtivörum, sé vissulega hættulegt þá er umfang vandamála vegna 
plastpoka mun stærra þegar til lengri tíma er litið. (Íslenska gámafélagið, 2016) 

Þótt óumdeilt sé að plastpokar fjúki út í sjó og valdi þar mengun þá skulum við taka 

allri tölfræði af þessum toga með hæfilegum fyrirvara því þótt rannsóknir gefi dýrmætar 

vísbendingar þá vilja þær líka stangast á. Í þessu sambandi segja IUCN, alþjóðlegu 

náttúruverndarsamtökin í skýrslu sem kom út snemma árs 2017 að örsmáar plastagnir 

af fatnaði og dekkjum geti verið allt að 30% plastmengunar í hafinu. Mengunin verður til 

vegna þvottar á fatnaði úr gerviefnum og svörfun dekkja. Þessar niðurstöður stemma 

ekki við að 90% plastmengunar í hafi komi til vegna plastpoka. Hins vegar sýnar báðar 

rannsóknir okkur hvar uppspretta liggur, þótt deilt sé um magnið (Boucher og Friot, 

2017). 

Veturinn 2016–2017 var all nokkuð fjallað í fjölmiðlum um skaðsemi plasts og 

sjónum beint að einnota plastpokum. Í maí 2017 birti Vísir frétt undir fyrirsögninni 

„Plastpokarnir virðast á útleið“ en þar er rætt við framkvæmdastjóra Pokasjóðs sem 

sagði að dregið hefði úr sölu poka jafnt og þétt síðustu ár en að hans sögn hefði 

samdrátturinn nýverið verið enn hraðari. Þrátt fyrir það væri samdráttur í sölu plastpoka 

ekki til jafns við þróunina í nágrannalöndunum. Jákvætt verður þó að teljast, sem kom 

fram í fréttinni, að verulega hefði „dregið úr sölu plastpoka á Íslandi undanfarna 

mánuði, allt upp í tuttugu prósent í sumum verslunum“ (Þórgnýr Einar Albertsson, 

2017). 
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Í ársbyrjun 2018 gáfu verslanir Samkaupa út að plastpokasala í verslunum þeirra 

hefði dregist saman um 20% á síðastliðnum fimm árum og var 10% samdráttur á milli 

áranna 2016 og 2017. Verslanir Samkaupa hófu sérstakt plastpokaátak í september 

síðastliðnum og fullyrða forsvarsmenn verslunarinnar að síðan þá hafi sala á fjölnota 

pokum til viðskiptavina aukist um 250% milli ára (Guðrún Erlingsdóttir, 2018). 

Samkvæmt breska dagblaðinu The Guardian eru um það bil milljón plastflöskur 

keyptar á hverri mínútu og fer sú tala aðeins hækkandi. Til að setja vandann í samhengi 

sem lesendur skilja fullyrðir blaðið að ef öllum plastflöskum, sem seldar voru árið 2016, 

yrði raðað hverri ofan á aðra myndi plastlengjan ná hálfa leið til sólarinnar. Blaðið segir í 

sömu frétt að ógnin af plastmengun sé ekki síðri en sú ógn sem vistkerfum heims stafar 

af loftlagsbreytingum. Ekki bætir úr skák að minna en helmingur þeirra plastflaskna sem 

keyptar voru á heimsvísu skilaði sér til endurvinnslu. Aðeins 7% þeirra fengu hlutverk sitt 

endurnýjað. Það sem út af stóð endaði í landfyllingum og hafinu en belgísk 

háskólarannsókn, sem blaðið vitnar til, segir að fólk sem leggur sér sjávarfang til munns 

sé líklegt til þess að melta um 11.000 plastagnir á ári (Laville og Taylor, 2017). 

Í rannsóknum og fréttum af plastmengun hafsins er að finna mikla tölfræði sem er 

ætlað að sýna fram á umfang vandans víða um heim. Risavaxnar tölur sem gefa til kynna 

vá af áður óþekktri stærðargráðu. Um leið má spyrja sig hvernig við getum í raun 

rannsakað svo hnattræna mengun að öll tölfræði stemmi við veruleikann? Aðeins er 

hægt að draga ályktanir af umfangi plastrusls sem skolar á strendur landa. Þannig er því 

til dæmis haldið fram í nýrri ástralskri rannsókn að plastúrgangur í hafinu hafi líklega 

verið vanmetinn um allt að 80% til þessa. Formælandi rannsóknarinnar segir að „gögn 

sem hingað til hafi verið stuðst við sýni aðeins „toppinn á ísjakanum“ af þeim 

plastúrgangi sem er að finna í náttúrunni“ (Plast í sjó vanmetið um 80%, 2017). 

4.4 Von í íslenskri nýsköpun 

Eitt og annað er að gerast í íslenskri nýsköpun sem gefur ástæðu til bjartsýni. 

Vöruhönnun eftir nema Listaháskólans, Ara Jónsson, hefur til dæmis vakið verðskuldaða 

athygli hér heima og víða um lönd. Honum tókst að búa til flösku sem hann kallar Agari 

og gæti orðið staðgönguvara plastflöskunnar en hún byrjar að brotna niður um leið og 

flaskan er orðin tóm, ólíkt plastflöskunni. Agari-flaskan sem er búin til úr vatni og efninu 
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agar, en það er unnið úr rauðþörungum, brotnar mjög hratt niður en flaskan er nánast 

að engu orðin á einungis sjö dögum (Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, 2017). 

Pure North Recycling er íslenskt endurvinnslufyrirtæki sem sérhæfir sig í 

endurvinnslu á plasti og notast aðeins við vistvænar leiðir til þess.  Í viðtali við 

framkvæmdastjóra fyrirtæksins í morgunútvarpi Bylgjunnar kom fram að Íslendingar 

flytja út „95 prósent af endurvinnanlegum hráefnum óunnum og að upp undir tíu 

prósent af kolefnissporinu sem verður til hér á landi er vegna sorps“ (Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir, 2017). Það er ekki góður samanburður fyrir Ísland í alþjóðlegu samhengi 

en sem dæmi er það um eitt prósent í Þýskalandi. Frá 1990 til dagsins í dag hefur 

kolefnissporið frá sorpi aukist um 40% á Íslandi á sama tíma og það hefur dregist saman 

um 70% í Þýskalandi (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017).  

Hjá Pure North Recycling vinnur starfsfólkið að því að endurvinna heyrúlluplast og 

framleiðir úr því plastpoka. Að mati framkvæmdastjóra fyrirtækisins er það tiltölulega 

einfalt ferli að endurvinna plast en með þróun nýrrar aðferðar hafi Pure North Recycling 

tekist að verka hráefnið svo vel að úr verður hágæðaplast. Sigurður segir að „fyrir hvert 

kíló af endurunnu plasti sem þú getur notað spararðu 1,6 lítra af olíu sem hægt er að 

skilja eftir í jörðinni“ (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017). 

Tegundir plasts sem er flokkað á heimilum landsins og skilað á endurvinnslustöðvar 

og í grenndargáma eru mismunandi. Þannig er til dæmis plastið í sjálfri gosflöskunni og 

tappanum sem skrúfaður er á hana ekki sama plastið og því ekki hægt að endurvinna 

eins, þetta er flokkað betur eftir á í flokkunarstöð sem getur flokkað ólíkar plasttegundir, 

eftir að búið er að grauta þeim saman. Slík stöð er ekki til á Íslandi og því er langmest 

plast á Íslandi flutt til Svíþjóðar til úrvinnslu (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017). 

Á samfélagsmiðlinum Facebook er að finna fjölda hópa og síðna sem tileinkaðir eru 

baráttunni gegn plastsóun í einni eða annarri mynd. Átakið „Plastlaus september“ hefur 

fengið góðar viðtökur á samfélagsmiðlum. Dæmi um aðra vinsæla fasbókarsíðu er 

„Bylting gegn umbúðum“. Þar birta fylgjendur síðunnar margvíslegar upplýsingar sem 

tengjast óþarfa umbúðum um alls kyns vörur sem oftar en ekki eru úr plasti og öðrum 

óvistvænum efnum, eins og frauði. Á síðunni er til dæmis mikill þrýstingur á íslenska 

grænmetisbændur að draga sem mest úr notkun plastumbúða fyrir grænmeti og vera 

með það í lausasölu. Í Neytendablaðinu var rætt við Kristínu Lindu Sveinsdóttur 
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markaðsstjóra Sölufélags garðyrkjumanna sem segir að plastumbúðir tryggi ákveðið 

geymsluþol sem aftur komi í veg fyrir matarsóun. Þá tryggi merktar umbúðir rekjanleika 

vörunnar sem lausasalan geri ekki. „Það hefur oft komið fyrir í verslunum að erlendir 

tómatar og paprikur eru settar í okkar grænu fjölnota kassa sem eru mjög sýnilega 

merktir Sölufélagi garðyrkjumanna og neytendur kaupa þessa vöru í góðri trú um að hún 

sé íslensk. Þetta er að sjálfsögðu mjög miður,“ segir Kristín Linda í samtali við 

Neytendablaðið en sagði jafnframt grænmetisbændur hafa unnið markvisst að því að 

draga úr plasti og nota í staðinn umbúðir úr plöntusterkju (Neytendasamtökin, 2017). 

4.5 Brotalamir í skólphreinsun 

Haustið 2017 bárust fregnir af því að plastagnir hefðu fundist í kranavatni um allan 

heim. Rannsóknin, sem var framkvæmd þannig að 159 kranavatnssýni voru tekin hjá tólf 

þjóðum, leiddi í ljóst að í Bandaríkjunum er versta ástandið en þar fundust plastagnir í 

94% sýna. Hjá grannríkjum okkar í Evrópu, Englandi, Þýskalandi og Frakklandi var 

niðurstaðan að 72,2% sýna reyndust plastmenguð. Í frétt RÚV sagði að þessi „nýja 

rannsókn undirstrikar hversu alltumlykjandi plastagnir eru orðnar í umhverfinu. Fyrri 

rannsóknir hafa helst beint sjónum að plastmengun í höfunum og hvernig fólk neytir þar 

með plasts í gegnum mengaðar sjávarafurðir“ (Jóhann Hlíðar Harðarson, 2017). 

Á hverju ári eru framleidd um 300 milljónir tonna af plasti í heiminum öllum en um 

fimmtungur er endurunninn eða brenndur, hitt endar sem rusl í náttúrunni. Bandarískur 

sérfræðingur sem vitnað er til í fréttinni sagði að  

fyrst örplast sé farið að greinast í drykkjarvatni, sé full ástæða til að ætla að 
nanóagnir plasts kunni líka að vera í vatninu. Þær séu svo litlar að þær geti laumað 
sér inn í frumur og þar með líffæri og það sé verulegt áhyggjuefni (Jóhann Hlíðar 
Harðarson, 2017). 

Ekkert hefur verið rannsakað um íslenskan veruleika í þessu efni, það er að segja 

hvort plastagnir sé að finna íslensku drykkjarvatni, en sérfræðingur hjá Matís útilokar 

ekki að plastagnir sé að finna í íslenska vatninu og telur að ráðast verði í rannsóknir til að 

ganga úr skugga um það. Sérfræðingurinn bendir á að ef plast sé komið í uppsprettuna 

þá sé næsta víst að plast sé að finna í drykkjarvatninu en það geti líka komið úr lögnum 

en plast er notað í þær og við tæringu getur orðið mengun (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 

2017). 
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Fréttaflutningur af málinu varð til þess að OR (Orkuveita Reykjavíkur) tilkynnti á 

haustdögum 2017 að vinna væri hafin við mælingar á því hvort örplast leynist í íslensku 

neysluvatni en Morgunblaðið greindi frá því að OR hefði haft samband við  vísindamenn 

á vegum Orb Media, sem stóðu fyrir stóru rannsókninni á örplasti í neysluvatni ríkja í 

Evrópu, Ameríku, Afríku og Asíu, og sagt var í frétt Guardian. Sýni verða tekin úr 

vatnsbólum OR og hjá neytendum en stefnt er að því niðurstöður liggi fyrir í kringum 

áramótin (OR undirbýr rannsókn á örplasti í vatni, 2017). 

Þrátt fyrir að enn skorti á rannsóknir þá vitum við fyrir víst, eftir útgáfu stöðuskýrslu 

Umhverfisstofnunar um frárennslismál í september 2017, að fjórðungur landsmanna býr 

ekki við neina skólphreinsun. Og það þótt öll þéttbýlissvæði landsins hafi átt að vera 

komin með fullnægjandi skólphreinsun fyrir tólf árum. Ekki bætir úr skák að mjög hefur 

hægt á framkvæmdum við skólphreinsun síðustu ár. Þessu til viðbótar bendir ýmislegt til 

„að skólphreinsun sem þegar hefur verið komið upp uppfylli í sumum tilvikum ekki þær 

kröfur sem gerðar eru til hennar“  (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2017). 

Hreinsun skortir, samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar, á öllum stærri fráveitum í 

þéttbýli á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra. Á 

höfuðborgarsvæðinu er skólp hreinsað í eins þreps hreinsistöðvum og lítur 

heildarmyndin þannig út að „71 prósent skólps frá þéttbýli er hreinsað með einhverjum 

hætti, 24 prósent eru ekkert hreinsuð og ekki er vitað hvort eða hvernig fimm prósent 

skólps frá þéttbýli er hreinsað“ (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2017). 

Þetta gefur ekki ástæðu til bjartsýni með plastmengun hafsins í huga því þegar 

fregnir bárust af því að skólpdælustöðin við Faxaskjól í Reykjavík hefði verið biluð í um 

mánuð sumarið 2017 og óhreinsað skólp flæddi út í sjó sólarhringunum saman mátti vel 

greina af fréttamyndum að nokkuð væri af plasti í þeim úrgangi. Líffræðingur 

Umhverfisstofnunar sem kannaði ástandið í fjörum í nágrenninu sagði úrganginn um 

það bil fimmfalt meiri en venjulega og tíndi til dæmis upp eyrnapinna og veitti því að 

athygli „að eyrnapinnarnir eru nýlegir. Venjulega sér maður bara stangirnar af 

eyrnapinnunum, þessar bláu stangir, plaststangirnar“ (Þórdís Arnljótsdóttir, 2017). 

Seint í nóvember 2017 tilkynnti Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, 

að gangi áætlanir samtakanna eftir þá verði skólp um 90% landsmanna hreinsað að 

fimm árum liðnum. Gert er ráð fyrir að fjárfest verði í skólphreinsistöðvum fyrir um 
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fimm milljarða króna en að sögn sérfræðings verða síðustu 10% erfiðust því þar er um 

að ræða minnstu byggðirnar og rotþrær við sumarhús (Samorka, 2017). 

4.6 Alþjóðasamfélagið tekur við sér 

Haustið 2017 samþykkti ársfundur Vestnorræna ráðsins, sem er samstarfsráð þjóðþinga 

Íslands, Færeyja og Grænlands, að beina því til stjórnvalda landanna þriggja að vinna í 

sameiningu að rannsókn á umfangi örplasts í lífverum hafsins og plastmengunar 

almennt í Norður-Atlantshafi og skila niðurstöðum til ráðsins að tveimur árum liðnum. 

Með samþykktinni fylgdu tilmæli um að löndin beiti sér fyrir því að draga úr notkun 

plasts og örplasts og vinni saman gegn notkun örplasts í framleiðsluvörum, bæði á 

heimavelli og á alþjóðavettvangi (Ingvar Þór Björnsson, 2017). 

Í september 2016 undirrituðu Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra 

og Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu samning um 

að draga úr notkun léttra burðarplastpoka og gaf ráðherra út aðgerðaáætlun í sama 

tilgangi við þetta tilefni. Samningurinn kveður á um að  

fyrir árslok 2019 verði notkunin hér á landi ekki meiri en 90 plastpokar á einstakling 
á ári og að sú tala verði komin niður í 40 árið 2025. Ekki eru í dag til nákvæmar tölur 
um magn burðarplastpoka á Íslandi en starfshópur sem starfaði fyrri hluta þessa árs 
áætlaði að hver einstaklingur hérlendis noti um 105 burðarplastpoka árlega. Unnið 
er að því að bæta tölfræðina. (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016a) 

Aðgerðaáætlun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sem vísað er til hér að framan 

gildir fyrir árin 2016 til 2018 og hefur það að markmiði að draga úr plastpokanotkun á 

Íslandi. Þar er kveðið á um ýmis konar aðgerðir en áætlunin byggir á skýrslu starfshóps 

sem ráðherra skipaði í byrjun árs 2016 til að móta tillögur að aðgerðum um hvernig 

draga megi úr notkun plastpoka með árangursríkum hætti. Aðgerðirnar eru til þess að 

gera mildar; fjallað er um fræðslu, alls kyns athuganir og samstarf við ýmsa, eins og 

átakið með Samtökum verslunar og þjónustu. Sambandi íslenskra sveitarfélaga verður 

þá gert að upplýsa Umhverfisstofnun um hvaða skref hafi verið tekin til að tryggja 

flokkun úrgangs og draga úr plastpokanotkun vegna úrgangs. Árið 2018 lítur dagsins ljós 

frumvarp til laga sem kveður á um að óheimilt verði að afhenda burðarpoka án 

endurgjalds og að gjaldið verði sýnilegt á kassakvittun. Stefnt er að gildistöku slíkra laga 

eigi síðar en 1. janúar 2019 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið , 2016b). 
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Rétt fyrir jól 2017 greindi RÚV frá niðurstöðum nýrrar rannsóknar sem unnin var 

fyrir Umhverfisstofnun Noregs og leiðir í ljós að örplast mælist í kræklingi meðfram allri 

strönd Noregs en þetta er umfangsmesta rannsókn á örplasti sem Norðmenn hafa ráðist 

í. Mældist mest örplast í kræklingi nyrst í Noregi, einmitt á svæðinu sem menn bjuggust 

við að væri hvað hreinast. Einnig kom á óvart að stærstur hluti þess örplasts sem fannst 

voru þræðir úr fatnaði eða vefnaði en fram að því höfðu Norðmenn talið að minnst 

helmingur örplasts sem bærist út í hafið við Noregsstrendur væri frá bílaumferð. Halldór 

Pálmar Halldórsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurnesjum 

sagðist í fréttinni ekki gera ráð fyrir öðru en að ástandið væri svipað við Íslandsstrendur 

og sagði fulla þörf á að rannsaka ástandið hér. Hann vonast eftir að fjármagn fáist til 

þess. Hann segir plast vera hormónatruflandi efni sem hafi neikvæð áhrif á lífríkið í heild 

en örplast hafi til þessa fundist í 230 dýrategundum.  

Smæstu agnirnar eru svo smáar að þær komast inn í vefi og skila sér ekki út aftur. 
Þannig að þetta kemst inn í blóðrásina og inn í frumur jafnvel, þar hafa menn séð 
áhrif í þessum fáu stúdíum sem hafa verið gerðar, áhrif á eins og krækling eru á 
frumur, frumuskemmdir og á vöxt líka sko. (Bergljót Baldursdóttir, 2017) 

Umhverfisþing Sameinuðu þjóðanna fór fram í Naíróbí í Kenía undir lok árs 2017 og 

ræddu fundarmenn af ákafa um að taka þyrfti á plastmengun í hafi með mun hertari 

aðgerðum. Ríkisstjórnir, fyrirtæki og almenningur verði að grípa til róttækari og skjótari 

aðgerða en hingað til, ella verði tjónið óbætanlegt. Í fjölmiðlum var það haft eftir Lisu 

Svensson, yfirmanni UN Oceans, eða Sameinuðu hafanna (stofnun á vegum Sameinuðu 

þjóðanna sem vinnur með og samræmir störf allra undirstofnana samtakanna sem 

tengjast málefnum hafsins), að fundarmenn telji að núgildandi langtímaáætlanir til 2025 

um að draga svo og svo mikið úr plastmengun dugi ekki til. Það verði um seinan að gera 

eitthvað róttækt eftir tíu ár eða meira og því vildu Norðmenn leggja fram ályktun á 

þinginu sem beinlínis bannar plastmengun. Svensson fór ekki í grafgötur í orðavali og 

sagði plastmengun hafsins vera „hnattrænt neyðarástand“ (Ævar Örn Jósepsson, 2017). 

Með banni við plastmengun hafsins vísa fulltrúar á Umhverfisþingi Sameinuðu 

þjóðanna til þess að skipum sé bannað að losa sig við plast í sjóinn en sem stendur banni 

engin alþjóðleg lög að plast sé losað frá landi á haf út. „Sérfræðingar segja plastúrgang í 

höfum jarðar vera efni sem þurfi að festa í alþjóðleg milliríkjalög, enda stafi veruleg ógn 
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af plastmengun sem ekki virði nein landamæri“ (Þörf á hertum aðgerðum gegn 

plastógninni, 2017). 

Ný ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tók við völdum 

á Íslandi um mánaðamótin nóvember-desember 2017. Stjórnarsáttmálinn kveður á um 

eflingu rannsóknarstarfs og stuðning við nýsköpun. Sérstaklega er þar kveðið á um 

plastmengun hafsins og segir orðrétt í sáttmálanum í kaflanum um Umhverfis- og 

auðlindamál:  

Ráðist verður í langtímaátak gegn einnota plasti með sérstakri áherslu á 
fyrirbyggjandi aðgerðir og hreinsun plasts úr umhverfi lands og stranda. Gera þarf 
átak í fráveitumálum í samstarfi ríkis og sveitarfélaga en veruleg þörf er á 
uppbyggingu í þessum málaflokki. (Stjórnarráð Íslands, 2017) 

Það er freistandi að líta svo á að almennt sé fólk fylgjandi því að nauðsynlegt sé að 

draga úr plastmengun hafsins en svo er ekki. Miklar hagsmunir liggja í framleiðslu plasts 

og tengdum geirum. Á öðrum degi jóla 2017 birtist frétt á umhverfisfréttavefnum Eco 

Watch þar sem greint var frá því að olíurisar á borð við Exxon og Shell ætli að fjárfesta 

fyrir 180 milljarða Bandaríkjadala í plastframleiðslu og auka hana um 40% næsta 

áratuginn en plast er að mestu búið til úr olíu. Vísindamenn og umhverfisverndarsamtök 

vara eindregið við þessu og fullyrða að gangi þetta eftir sé tryggt að plastmengun í hafi 

verði til frambúðar (Conley, 2017). 
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5 Sjónarhorn sérfræðinga  

Til að fylla betur út í heildarmyndina og fá skarpari sýn á íslenskan veruleika í tengslum 

við plastmengun í hafi voru viðtöl tekin við fjóra íslenska sérfræðinga og lykilfólk í 

þessum málaflokki; Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur þá sitjandi sjávarútvegsráðherra, 

Harald Einarsson fiskifræðing hjá Hafrannsóknastofnun en hann sinnir veiðarfærarann-

sóknum, Hrönn Ólínu Jörundsdóttur sérfræðing hjá Matís og Guðberg Rúnarsson 

verkfræðing hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) en hann starfar mikið í 

tengslum við endurvinnslu veiðarfæra. Þessir viðmælendur gáfu dýrmæta innsýn í 

hvernig umhverfisváin plastmengun í hafi blasir við haftengdri starfsemi í víðum 

skilningi. Rétt er að árétta að allir viðmælendur fengu sams konar spurningar í öllum 

meginatriðum en spurt var um sýn þeirra á vandamálið; hvernig og hvort þau 

skilgreindu það sem ógn og hvaða úrræði gætu gagnast að þeirra mati við úrlausn 

vandamálsins. Spurt var um hvaða samskipti og/eða samstarf þeirra vinnustaður hefði 

við aðra um vandamálið og hvað viðkomandi teldi að hægt væri að gera meira á 

vinnustaðnum til að takast á við vandann; hvort sem væri með samstarfi, aðgerðum eða 

rannsóknum.  

Athygli vekur að allir viðmælendurnir tala um skort á upplýsingum, þörf fyrir að 

rannsaka og kortleggja vandann betur í samhengi við íslenskan veruleika. Þau töluðu öll 

um að almennt hefði orðið mikil vitundarvakning í umhverfismálum á síðustu árum, 

sérstaklega síðasta áratug og þar væri plastmengun hafsins síst undanskilin. 

Viðmælendurnir fundu allir fyrir auknum þrýstingi frá almenningi og grasrótarsamtökum 

um að grípa til aðgerða en upplýsingaskorturinn hamlaði mótvægisaðgerðum. Hið 

jákvæða var að viðmælendurnir voru þó allir með tiltæk dæmi þar sem unnið var að því 

að draga úr plastmengun hafsins hér á landi og voru þau á ýmsum sviðum; bæði hjá 

grasrótarsamtökum, hjá einstökum fyrirtækjum, stofnunum og í nýsköpun. Með 

alþjóðlegu samstarfi höfðu viðmælendurnir greitt aðgengi að alþjóðlegum rannsóknum 

og gátu borið Ísland saman við það sem gert er í nágrannalöndum og almennt á 

heimsvísu. Þau höfðu ólíka sýn á hvaða úrræði gögnuðust best í baráttunni gegn 

plastmengun hafsins. Í máli þeirra kom þó fram að víðs vegar í stjórnkerfinu sé unnið 

með ýmsa anga vandans en verulegur skortur sé á samhæfingu og samráði. Þannig sé 

jafnvel ekki samráð á milli þeirra ráðuneyta, en þau eru hið minnsta þrjú til fjögur 

talsins, sem fjalla með einhverju móti um plastmengun í hafi.  
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5.1 Umhverfisvitundin stóraukist á 10 árum 

Hrönn Ólína Jörundsdóttir hefur frá því árið 2008 starfað sem sérfræðingur hjá Matís en 

áður var hún í námi erlendis. Hrönn er vinsæll viðmælandi fjölmiðla um plastmengun í 

hafi. Hún segist greina mikla viðhorfsbreytingu á síðastliðnum áratug þegar umhverfis-

vandamál eru annars vegar en þar áður hafi ákveðið sinnuleysi verið einkennandi.  

Fyrst þegar ég flutti hingað eftir nám fannst mér umhverfisvitund vera á mjög lágu 
plani. Það var alltaf þetta viðhorf; Ísland er svo hreint, það er engin mengun hérna, 
við þurfum ekkert að pæla í þessu, við erum svo fá og það skiptir engu máli hvað við 
gerum og þar fram eftir götunum. (Hrönn Ólína Jörundsdóttir, munnleg heimild, 20. 
nóvember 2017) 

Hrönn segir að hún finni að alls kyns „skandalar“ á umliðnum árum, s.s. vegna 

brotalama í sorpbrennslu, matvælaframleiðslu og við losun skólps, hafi mjög greinilega 

vakið almenning til meðvitundar um að mengun er sannarlega vandamál á Íslandi eins 

og annars staðar og það er mikið í húfi.  

Út frá íslenskum sjónarmiðum, þá held ég að þetta sé vandkvæðum bundið, ekki 
bara út frá þessum heilsufræðilegu- og umhverfissjónarmiðum, heldur líka að tveir 
okkar stærstu iðnaðir eru annars vegar sjávariðnaðurinn og ferðamannaiðnaðurinn. 
Báðar þessar greinar byggja á hreinu og ósnertu umhverfi. (Hrönn Ólína 
Jörundsdóttir, munnleg heimild, 20. nóvember 2017) 

Að mati Hrannar, sem hefur sem vísindamaður sýnt mælingum á örplasti í hafi og 

vötnum sérstakan áhuga, er enn nokkuð langt í land með að við vitum með vissu 

umfang vandans á Íslandi. „Við vitum töluvert en við vitum ekkert, hvorki um magn né 

dreifingu á plasti eða örögnum í hafinu kringum landið eða í vatnakerfinu hjá okkur“ 

(Hrönn Ólína Jörundsdóttir, munnleg heimild, 20. nóvember 2017). 

Rannsóknir annars staðar frá benda til þess að mengun af þessu tagi geti verið 

staðbundin, það er að segja dreifingin er ekki jöfn eða hefur þynningarstuðul heldur 

virðist hún mjög flekkótt. 

Hún getur verið mjög staðbundin og við sáum að frá skólphreinsistöðvunum okkar 
að við erum að sleppa þessum ögnum algerlega beint út... bara magnið af örögnum 
sem við sleppum út í umhverfið er gífurlegt. Þannig að staðbundið getur styrkurinn 
verið mjög hár í kringum þéttbýlisstaði. Hvernig þetta dreifist í kringum landið og 
hvað mikið er að berast annars staðar frá og hversu mikil áhrif við erum að hafa, við 
bara vitum það ekki. (Hrönn Ólína Jörundsdóttir, munnleg heimild, 20. nóvember 
2017) 
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Matís er í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi sem á sviði plastmengunar hefur verið í 

formi rannsóknarverkefna og upplýsingaöflunar. Matís er mjög háð utanaðkomandi 

rannsóknarfé sem er aflað frá samkeppnissjóðum; eins og Rannís, AVS rannsóknasjóði í 

sjávarútvegi (sem starfar á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins) og síðan 

Evrópusambandinu og alþjóðlegum sjóðum sem Ísland á aðild að. Hrönn segir til dæmis 

að fyrir fjórum árum hafi verið sótt um styrk til Rannís fyrir frumkortlagningu 

hafsbotnsins og verður sótt um aftur nú. Til að fara í allsherjarverkefni þyrfti hins vegar 

mjög sértækan opinberan stuðning. Fáist fé er mögulegt að gera merkar íslenskar 

rannsóknir á plastmengun hafsins en  

fyrsta skrefið væri alltaf að fara í einhverskonar kortlagningu á hafsvæðinu í 
kringum landið. Við myndum fara í samstarf við Hafrannsóknastofnun og safna 
vatnssýnum, yfirborðsvatni og eitthvað niður í vatnssúluna, við myndum líklega 
safna kræklingasýnum og fisksýnum og reyna að gera okkur betri mynd af 
dreifingunni og það tæki hellings tíma. (Hrönn Ólína Jörundsdóttir, munnleg 
heimild, 20. nóvember 2017)  

Hrönn telur þörf á viðamiklu samstarfi ólíkra aðila og að þeir eigi sameiginlegan 

samráðsvettvang. Hún hefur í störfum sínum skynjað áhuga hjá sveitarfélögunum að 

gera meira, til dæmis til að bæta skólphreinsun. Hún veit að vilji er innan 

Hafrannsóknastofnunar til að vinna meira og nánar með Matís að þessu máli.  

Ég held að skynsamleg leið væri að Matís og Hafrannsóknarstofnun, kannski í 
samstarfi við Háskólann, mundu setja í gang einhver rannsóknarverkefni. Þá 
hefðum við algert frelsi til að blindskoða aðstæður og þegar við vitum 
grunnaðstæðurnar betur þá getum við farið að leggja fram tillögur, bæði um vöktun 
eða aðgerðir og þar fram eftir götunum, þar sem stjórnvöld kæmu inn í, en það er 
dálítill vegur þangað. (Hrönn Ólína Jörundsdóttir, munnleg heimild, 20. nóvember 
2017) 

Hrönn nefnir ýmsa til sögunnar sem hafa að hennar mati lagt sitt af mörkum til að 

vekja athygli á plastmengun hafsins á Íslandi, s.s. fjölmiðla, bæði RÚV og Stöð 2, og svo 

Tómas Knútsson stofnanda Bláa hersins sem hún segir frumkvöðul á þessu sviði.  

Umhverfisstofnun hefur staðið sig mjög vel í þessu máli líka. Þetta kom upp á 
sjónarsviðið hjá þeim líka og þeir voru með ráðstefnu varðandi plastlosun í hafið og 
mættu alveg vera sterkari í herferðum, sjónvarps- og útvarpsherferðum, varðandi 
þetta mál. (Hrönn Ólína Jörundsdóttir, munnleg heimild, 20. nóvember 2017) 

Hrönn er þeirrar skoðunar að með skattalegri hagræðingu eða ívilnunum til 

fyrirtækja sem hafa vottaða umhverfisstefnu megi ná góðum árangri og sömuleiðis 
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mætti skoða slíkt hagræði fyrir heimili og sveitarfélög sem vilja fara í aukna 

endurvinnslu. „Ef ég mætti velja og vera algerlega einráð á þessu sviði, þá væri einn 

kostur að banna eða takmarka innflutning á vörum sem innihalda örplastagnir, þá 

snyrtivörur, hreinsiefni og þar fram eftir götunum. Það væri eitt skref“ (Hrönn Ólína 

Jörundsdóttir, munnleg heimild, 20. nóvember 2017). 

Að mati Hrannar mætti skoða ákveðnar uppsprettur frá vegakerfinu og bílaumferð 

sem þyrfti að rannsaka nánar. „Ég mundi vilja styrkja sveitarfélögin í að bæta 

skólphreinsun þannig að við mundum ná tveggja þrepa skólphreinsun alls staðar út af 

því að svo virðist sem þessar agnir setjist í seyruna“ (Hrönn Ólína Jörundsdóttir, 

munnleg heimild, 20. nóvember 2017). 

5.2 Skortur á samstarfi innan stjórnsýslunnar 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er sitjandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra þegar 

viðtalið er tekið. Hún hefur í ráðherratíð sinni setið nokkrar stórar alþjóðlegar 

ráðstefnur, s.s. í New York og Möltu, þar sem plastmengun hafsins hefur verið til 

umræðu. Hún segir sjávarútveginn hafa lagt mikla vinnu í að endurheimta, endurvinna 

og endurnýta veiðarfæri en hafa beri í huga, samt sem áður, að mesta mengunin kemur 

frá landi.  

Það góða við, að mínu mati, fiskveiðistjórnarkerfið er að menn eru mjög meðvitaðir 
um ábyrgð sína á umgengni við hafið og auðlindir hafsins. Því betur sem menn 
umgangast þær, því líklegra er að verðmætin upp úr hafi verði meiri og það er 
dásamlegur hvati til þess fyrir útgerðirnar að fara í það að þrífa upp eftir sig, líka í 
kringum landið. (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. nóvember 
2017) 

Rekjanleg veiðarfæri munu að mati ráðherra auðvelda útgerðum að endurheimta 

veiðarfæri sem tapast í sjó og það auki í vissum skilningi aga og eftirlit með ábyrgum og 

vistvænum veiðum.  

Ég tel mjög mikilvægt fyrir okkur, ef þú ert að einblína á plastið í kringum landið 
okkar, þá spái ég því að innan fáeinna ára verði komnar merkingar á fiskafurðir sem 
gefa til kynna að fyrirtækið sem veiddi fiskinn passi upp á endurnýtingu veiðarfæra 
og svo framvegis. Þessi umhverfisvitund er að verða mun ríkari og því fyrr sem 
fyrirtæki og atvinnugreinar átta sig á því, þeim mun dýrmætari og verðmætari 
verða afurðirnar. (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. nóvember 
2017) 
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Ráðherrann er ómyrkur í máli og viðurkennir fúslega, þrátt fyrir að visst samtal eigi sér 

stað, þá skorti á samstarf ráðuneyta og opinberra aðila þegar vandamál á borð við 

plastmengun hafsins er annars vegar.  

Enn sem komið er finnst mér íslensk stjórnsýsla og ráðuneyti ekki tala nægilega 
mikið saman, eiginlega á hvaða sviði sem er, í þessu sem öðru, því það eru allir að 
passa sig og það kemur svolítið niður á stefnumótuninni. Það kemur upp flækjustig 
því allt í einu þarft þú að hafa samband við fleiri ráðuneyti, kannski fjögur ráðuneyti 
í stað þess að tala við eitt, í mesta lagi tvö. Það þarf því einhvern veginn að gera 
kerfið einfaldara, koma líka upp hvata innan stjórnsýslunnar sem ýtir á meiri 
samvinnu og samstarf en ekki þessa pissukeppni sem stundum er í gangi. 
(Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. nóvember 2017) 

Þorgerður Katrín er ekki hrifin af því að nota boð og bönn og spyr hvort hún eigi að 

beita sér fyrir banni á vöru, eins og plastpokum, sem hún notar sjálf. Hún vill frekar að 

samfélagið setji sér það sameiginlega markmið á þremur árum að losa sig við 

burðarplastpoka og geri það í ákveðnum áföngum. Hún hefur einnig efasemdir um 

skattheimtu í þessu sambandi því reynslan sýni að eyrnamerktir skattar hafi tilhneigingu 

til að skila sér ekki þangað sem þeir eiga að fara, sbr. vegaskattar. Þorgerður Katrín vill 

frekar að við beitum hagrænum hvötum til að takast á við vandann, svokallaða græna 

hvata þar sem umbunað er fyrir að velja vistvænni leiðir og „hins vegar upplýsingar og 

með upplýsingum fylgir líka aðhald. Meiri umræða skapar meiri þrýsting, meira aðhald 

og er af hinu góða” (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. nóvember 

2017). 

Ráðherra tekur undir áhyggjur af skorti á rannsóknum, en bara að hluta því Ísland sé 

þrátt fyrir allt að standa sig ágætlega miðað við fjármagn og getu. Ráðherra bendir 

jafnframt á að landið hafi undirgengist ákveðnar skuldbingingar.  

Það er búið að kortleggja um 12% af hafsbotninum við Ísland og við ætlum á 
ákveðnu árabili að kortleggja hann allan og við erum búin að eyrnamerkja fjármagn 
í það. Þetta er stórkostlegt mál og mjög umfangsmikið að kortleggja hafsbotninn 
umhverfis allt Ísland. Það sem við erum líka að gera er að veita öðrum þjóðum 
aðgang að þessum upplýsingum án endurgjalds því við segjum að umgengi annarra 
við hafið og upplýsingaflæði skiptir okkur gríðarlega miklu máli. (Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. nóvember 2017) 

Umhverfissamtök, frjáls félagasamtök standa sig vel í að setja málið á dagskrá, að 

mati Þorgerðar Katrínar, en bæði ráðuneytið og sjávarútvegurinn standi sig líka mun 

betur en bara fyrir fimm árum. Hún segir að það þurfi að taka markvissari spor og enn sé 
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of óljóst hver eigi að taka frumkvæðið og hafa forræði á málinu. Hún er ekki sannfærð 

um að það verði best leyst með því að ríkið eitt og sér blási í enn eitt átakið, eins og hún 

orðar það, heldur þurfi miklu fleiri að koma að málinu og mynda með sér einhvers konar 

tengslanet. Hún telur jafnframt að mikið gæti áunnist með því að samþætta málefni 

hafsins loftlagsmálunum, skapa þannig heildræna nálgun.  

Það er líka spurning hvort við getum ekki samnýtt þau sóknarfæri sem liggja í 
Parísarsamkomulaginu, Kyoto-samkomulaginu og slíku til að varpa um leið kastljósi 
á málefni hafsins. Það er búið að vinna mikla vinnu á þeim vettvangi og þar er líka 
dýrmæt reynsla. Við gætum þannig fléttað málefnum hafsins inn í loftslags-
ráðsstefnur því hvoru tveggja er af manna völdum, eins og við værum að ræða 
sitthvora hliðina á sama pening. Fólk horfir einmitt þannig á þetta sem 
umhverfismál; hnattræn mál, loft og haf. (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, munnleg 
heimild, 14. nóvember 2017) 

5.3 Sjávarútvegurinn á réttri leið 

Guðbergur Rúnarsson verkfræðingur starfar hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) 

og endurvinnsla og endurnýting veiðarfæra er meðal þeirra verkefna sem hann sinnir en 

strandhreinsanir benda til þess að enn falli nokkuð í hafið af veiðarfærum úr plasti og 

öðru tengdu sem inniheldur plastefni. Guðbergur segir að við þær strandhreinsanir sem 

gerðar hafi verið skipulega, s.s. á Hornströndum og Reykjanesi, hafi komið í ljós að 

margt af því drasli sé merkt og komi frá nágrannalöndunum, til dæmis Rússlandi. 

„Minnst af þessu kemur sennilega frá okkur en við þurfum náttúrulega að hreinsa þetta“ 

(Guðbergur Rúnarsson, munnleg heimild, 22. nóvember 2017). 

Guðbergur segir að vinnulag við nýtingu veiðarfæra hafi stórbatnað á síðustu árum, 

umhverfisvitund fyrirtækja í sjávarútvegi sömuleiðis og haldnar séu skýrslur um aðföng 

um borð og tilkynnt til Umhverfisstofnunar. Eins ber að tilkynna Landhelgisgæslunni ef 

veiðarfæri tapast. Guðbergur segist nýlega hafa haft samband við Landshelgisgæsluna 

og athugað með þennan þátt en fengið þær upplýsingar að ekkert hefði verið tilkynnt 

þangað um töpuð veiðarfæri. Veiðarfæri með plasti sem hægt er að endurvinna eru seld 

í slíkt, að sögn Guðbergs, en annað sem ekki verður nýtt er urðað. Framfarir í veiðum 

skipti höfuðmáli í þessu sambandi.  

Það sem hefur minnkað gegnum árin er til dæmis net, netaveiðar hafa minnkað og 
líka hefur eðli veiðanna breyst. Áður fyrr voru netin lögð og voru látin liggja yfir 
nótt. Nú leggja menn netatrossurnar sínar og þegar búið er að leggja þær allar byrja 
þeir að draga þær strax. Það þýðir að minni hætta er á að menn tapi netum. 
(Guðbergur Rúnarsson, munnleg heimild, 22. nóvember 2017) 
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Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa ekki skilgreint með beinum hætti hversu mikil 

ógn plastmengun í hafi er við atvinnugreinina, svo Guðbergur viti. Hann segir að þetta sé 

umræða sem hafi verið að koma upp af auknum krafti hjá samtökunum á síðustu 

tveimur til þremur árum.  

Ég veit ekki hvað við getum svo sem gert í því hérna lengst út í Atlantshafi, en við 
höfum heyrt fréttir af þessu. Það er ekki að vænta neinna aðgerða hjá okkur 
gagnvart því, við erum bara lítill hluti af því sem verið er að losa. Það eru 
náttúrulega önnur plastefni eins og gúmmí og tjara og fleira sko og svo náttúrulega 
skólpið allt saman.“ (Guðbergur Rúnarsson, munnleg heimild, 22. nóvember 2017) 

Guðbergur bendir á að sjávarútvegsfyrirtækið Grandi hafi yfirburðarstöðu hvað 

íslenskar útgerðir varðar þegar umhverfismál eru annars vegar en fyrirtækið reisti eigin 

flokkunarstöð fyrir starfsemi sína. Þar er flokkaður bæði úrgangur úr skipum og 

landvinnslu. „Aðrir eru ekki komnir alveg á það stig. Hins vegar hafa menn þessa 

fyrirmynd sem er hér og ég á ekki von á öðru en innan einhverra ára verði stærstu 

fyrirtækin komin með það sama“ (Guðbergur Rúnarsson, munnleg heimild, 22. 

nóvember 2017). 

5.4 Rannsóknir kosta fjármagn og tíma 

Haraldur Einarsson er starfandi fiskifræðingur hjá Hafrannsóknastofnun (Hafró) og sinnir 

þar veiðarfærarannsóknum en þær hafa leitt plastmengun hafsins í æ ríkara mæli inn á 

hans borð. Sem dæmi nefnir Haraldur að hann sé þá stundina með á sínu borði erindi frá 

Sjávarútvegsráðuneytinu þar sem álits er leitað á nýju veiðarfæri og hvort rétt sé að 

heimila notkun á því.  

Þá horfum við líka á það að þetta veiðarfæri er búið til að megninu til úr plasti og 
það er ákveðin hætta á því að það geti tapast. Og hvað getum við gert til þess að 
setja í reglugerðir og annað slíkt til þess að minnka þá áhættu. (Haraldur Einarsson, 
munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 

Plastmengun hafsins birtist Haraldi helst í hans starfi í formi tapaðra veiðarfæri því 

um það snúist hans starf. Hann segist verða helst var við þetta þegar hann er til dæmis 

að vinna að kortlagningu á dýralífríki á hafsbotni. Hann segist telja að drauganet, það er 

töpuð veiðarfæri sem halda áfram að veiða og valda ýmis konar spjöllum, séu lítið 

vandamál en þó sé það í rauninni ekki vitað með vissu.  

Nánast alltaf þegar við erum að mynda sjáum við töpuð veiðarfæri á botni enda 
erum við pínulítið að einbeita okkur að svæðum þar sem veiðar hafa verið í gangi. 
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Þannig að það kemur oft fyrir að við sjáum veiðarfæri á botni. Við sjáum því 
vandamálið á þessum stöðum frekar en margir aðrir. Síðan er það alltaf spurning 
hvað er vandamál, það er önnur spurning sem er flóknara að svara. Þótt einhver 
spotti liggi einhvers staðar, þá er það kannski ekki vandamál. (Haraldur Einarsson, 
munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 

Hann tekur þó undir með Guðbergi um að umgengi útgerðarinnar hafi batnað mikið 

á síðustu árum og umhverfisvitund aukist innan sjávarútvegsins. Besta dæmi sé 

flokkunarstöð Granda en almennt sé allt vinnulag og meðhöndlun veiðarfæra um borð 

miklu betra.  

Þessi efni eru náttúrulega bara plast og menn skera endana af og þá myndast mikill 
afskurður, upp í svona sentímetra að lengd, sem dreifist um allt þilfar. Áður fyrr 
tóku menn bara upp smúlinn og smúluðu þessu í hafið. Það er ekki gert í dag. Menn 
sópa þessu saman, moka í kar og það er farið með það í land, flestir. (Haraldur 
Einarsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 

Haraldur bendir á að það sé Umhverfisstofnun sem hafi yfirumsjón með 

málaflokknum mengun í hafi. Hafró aftur á móti taki sýni, geri ýmsar efnamælingar sem 

gætu gagnast Umhverfisstofnun í að kortleggja mengun í hafi enda fari Hafrannsókna-

stofnun í slíka leiðrangra um alla leiðsöguna.  

Við höfum verið að velta fyrir okkur að reyna að setja upp einhvers konar staðlaða 
sýnatöku, með einhverjum stöðluðum tækjum, þá kannski eitthvað sem hægt er að 
bera saman við það sem aðrar þjóðir eru að gera eða eitthvað slíkt. Taka sýni alltaf 
á sama stað, ítrekað, eins og við höfum verið að gera. Við eigum seríur upp á tugi 
ára, ef ekki hundrað ár, sem við eigum til dæmis í sjómælingum og annað slíkt og 
það er spurning hvort við eigum ekki að starta þessu. (Haraldur Einarsson, munnleg 
heimild, 17. nóvember 2017) 

Að mati Haraldar væri áhugavert að taka sérstök sýni til að vakta örplastið betur, 

líka til að skilja eðli þess og þróun. Hann segir að við séum í þessum efnum ekki eina 

þjóðin, aðrar þjóðir sem hann á samstarf við, s.s. hinar Norðurlandaþjóðirnar, eru líka á 

byrjunarreit og vilja rannsaka örplastið betur.  

Er það að breytast? Er míkróplastið að aukast? Erum við bara að sjá það í 
yfirborðslögum eða erum við líka að sjá það í botninum eða erum við að sjá það 
„pelagíst“ [innsk.höf. við yfirborð sjávar]? Við vitum ekkert um þetta en við gerum 
okkur grein fyrir því að við þurfum kannski að vita eitthvað meira um þetta, og þá 
þurfum við að safna gögnum á staðlaðan hátt. Það þýðir ekkert að fara út og taka 
einn háf. Við þurfum að gera þetta á staðlaðan hátt og við höfum engin svör fyrr en 
kannski eftir 10 ár. (Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 
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Haraldur segir að ekkert raunverulegt samstarf eigi sér stað milli ólíkra stofnana, 

ráðuneyta og samtaka á borð við SFS sem öll hafi snertifleti við málefnið.  

Nei, ekki neitt. Það eru eiginlega engin samtöl í gangi, það er bara þannig og mér 
finnst það svolítið undarlegt. Við teljum okkur ekki eiga að leiða þennan vagn, því 
þetta er ekki fiskistofn, þetta er ekki einu sinni hvalur eða neitt, sko. En þetta er 
vandamál sem kemur af landi af athöfnum manna. Það mundi ekki standa á okkur 
þar. En þetta er pínulítið heimilislaust, finnst okkur. Þetta rekur á reiðanum. Það er 
bara þannig. (Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 

Til rannsaka þetta rétt þarf líka samræmda skráningu ólíkra aðila, þannig þurfi til 

dæmis Umhverfisstofnun og Blái herinn sem annast strandhreinsanir að skrá rétt niður 

og með samræmdu verklagi til að hægt sé að negla niður þróun yfir langan tíma. Þá 

vaknar spurningin um hver eigi að sjá um samræmingarhlutverkið.  

Mér finnst vanta að þessir hlutir séu tengdir hér innanlands. Það þarf einn haus til 
að draga vagninn og svo þurfa allir hinir að fá að stökkva á vagninn og fá sín 
hlutverk og tengja hlutina saman. Ég held að það sé stóra málið í augnablikinu. 
(Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 

Þrátt fyrir góðan vilja til að gera meira bendir Haraldur á að rannsóknarleiðangrar 

séu kostnaðarsamir.  

Ef við ættum að fara að sinna því að fara sérstaka leiðangra í svona lagað, þá yrðum 
við að fá auka fjármagn í það og eitt stykki Árni Friðriksson [innsk.höf. 
rannsóknarskip Hafró] kostar þrjár milljónir á sólarhring. Það er bara sjótíminn, svo 
á eftir að vinna hlutina í landi. Þannig að þetta kostar allt saman pening en það er 
hægt að gera þetta ódýrar, held ég, ef menn vinna saman. Það yrði bara spurning 
um skipulag. (Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 

Regluverkið skiptir máli, að mati Haraldar, þegar skoðaðar eru leiðir til að draga úr 

plastmengun hafsins og hann bendir á að nýsköpun geti hjálpað til við lausn vandans. 

Dæmi um það séu girni sem Suður-Kóreumenn séu að þróa og er gert úr sykrum sem 

leysist upp í fyllingu tímans í náttúrunni, tapist það. Almennt segist hann hafa meiri trú á 

hagrænum hvötum. Hann nefnir sem dæmi að skilagjald sé á veiðarfæri hér á landi, sér í 

lagi á stórum veiðarfærum, sem sé ekki hjá öðrum þjóðum. Það hafi skapað Íslandi 

ákveðna sérstöðu og forskot í endurvinnslu veiðarfæra. Hann segist telja að þótt 

Íslendingar séu ekki endilega að gera það besta á öllum sviðum vandans þá geri þeir 

þetta atriði vel vegna þess að sjávarútvegsiðnaðurinn, ríkið kemur þar hvergi nálægt, sér 

um þessi mál. 
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Það er skilagjald á veiðarfærunum og menn fá til baka og ég held að það sé eitthvað 
sem getur skipt máli. Bóndinn notar baggaplast og í staðinn fyrir að safna því öllu 
saman og fara með út í horn á túninu sínu og brenna það, eða það fýkur út í 
buskann og lendir síðan í hafinu, við sjáum það koma upp í trollunum, að þeir séu 
með skilagjald á því, að þeir komi með 500 kíló af plasti, annað hvert ár og fái 
pening til baka. (Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2017) 
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6 Umræður 

Með plastmengun hafsins stendur mannkynið frammi fyrir risavaxinni áskorun á sviði 

umhverfismála en eins og rakið hefur verið hér að framan er ljóst að frekari aðgerða er 

þörf. Eins þarf að styrkja grundvöll slíkra aðgerða með betri upplýsingum. Með einfaldri 

leit á netinu finnst urmull alls kyns upplýsinga um plastmengun í hafi en greina má klifun 

í upplýsingaflæðinu sem bendir til að hver étur upp eftir öðrum sömu upplýsingarnar og 

enn er of margt sem við getum ekki slegið föstu. Við vitum til dæmis ekki fyrir víst hver 

full áhrif eru af plastögnum sem klífa upp fæðukeðjuna. Leiða má líkum að því að áhrifin 

séu neikvæð en hver þau eru nákvæmlega á mismunandi lífverur er enn nokkur ráðgáta. 

Við vitum þó að efnið plast er hormónatruflandi, það hefur áhrif á vöxt og frumur, sbr. 

kræklingurinn við Noregsstrendur. Við vitum líka að lífverur í hafinu borða plast í stað 

fæðu og rýrna fyrir vikið eða deyja. Einnig geta þær flækst í því. Greina má vissa varfærni 

í fréttaflutningi þegar fjallað er um bein áhrif plastmengunar hafsins á lífríkið en meiri 

uppslátt þegar fjallað er um ýmsa tölfræði sem tengist umfangi vandans og 

birtingarmyndum hans. Hvort sem það er við strendur eða í plastflákum á hafi úti. Þær 

upplýsingar sem við höfum fyrir víst, s.s. um framleiðslu plasts, segja okkur þó að efnið 

er ekki náttúrulegt, það er að meginuppistöðu unnið úr olíu og öðrum mengandi efnum 

og þar af leiðandi á plast ekki heima í náttúrunni, hvort sem er til lands eða sjós. 

Markmið stjórnvalda samtímans getur aldrei orðið að útrýma með öllu plasti úr 

heiminum. Það er óraunhæft. Þrátt fyrir að efnið sé aðeins um aldargamalt og hafi ekki 

komist í almennt noktun fyrr en um miðja síðustu öld þá hefur öll tækniþróun, 

vöruframboð, nýsköpun og lifnaðarhættir manna almennt þróast með þeim hætti að 

vandséð er hvernig snúið verður alfarið frá því að plast sé í notkun. Því ber að halda til 

haga að efnið kom í stað ýmissa efna sem áður voru unnin úr dýrum eða gróðri sem 

varast ber að ganga of nærri. Efnið er einnig sterkt, getur flotið og hefur mikið 

geymsluþol. Vandinn er hins vegar sá að plast er ofnotað og það í einnota óþarfa, til 

dæmis við framleiðslu leikfanga og burðarplastpoka sem fæstir nota oftar einu sinni. 

Óábyrg plastnotkun og sóun er vandamálið sem nauðsynlegt er að ná tökum á.  

 Þegar við leitum leiða til að bregðast við umhverfisvá af þessari stærðargráðu er 

skynsamlegt að leita fordæma. Eina hliðstæðan sem hægt er að finna eru 

loftslagsbreytingarnar (e. climate change). Þær eru þegar betur er að gáð hin hliðin á 
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sama pening. Annað er mengun í lofti, hitt er mengun á láði og legi. Í báðum tilfellum er 

um að ræða mengun af mannavöldum. Vísindamenn hafa talað enda um 

loftslagsbreytingarnar og plastmengun í hafi sem hliðstæð vandamál og athygli vakti að 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sjávarútvegsráðherra sá sóknarfæri í að vinna þessi mál 

samhliða og samnýta reynsluna, til dæmis af Parísarsamkomulaginu og Kyoto-

samkomulaginu, til að hámarka hag beggja af sams konar vinnu. 

Breski félagsfræðingurinn Anthony Giddens (2009) gaf út bókina The Politics of 

Climate Change árið 2009 þar sem hann rekur ýmis tækifæri og áskoranir sem tengjast 

baráttunni gegn loftslagsbreytingum og auðvelt er að heimfæra upp á plastmengun í 

hafi. Giddens segir um loftslagsbreytingarnar, og það sama gildir um plastmengun í hafi, 

að þær séu ólíkar öðrum vandamálum vegna stærðargráðunnar og líka vegna þess að 

vandamálið snýst mikið um það sem gerist í framtíðinni. Margir hafa nefnt að til að 

takast á við vandann þyrfti að virkja mannfjöldann eins og hann væri að búa sig undir 

stríðsrekstur en í þessu tilfelli er enginn augljós óvinur sem hægt er að takast á við. Við 

stöndum andspænis hættum sem eru óhlutbundnar (e. abstract) og erfitt að henda 

reiður á (e. elusive). Sama hversu oft okkur er sagt frá hættunum, til dæmis í fjölmiðlum, 

þá er erfitt að meðtaka þær því hætturnar virðast okkur óraunverulegar og í millitíðinni 

þurfum við að lifa okkar daglega lífi með öllum þeim freistingum og áskorunum sem 

fylgja. Þetta kallar hann þversögn Giddens (e. Giddens paradox) sem þýðir í rauninni að 

þar sem hættur loftslagsbreytinga eru ekki áþreifanlegar, aðkallandi eða sýnilegar í 

daglegu lífi fólks, þrátt fyrir hversu svakalegar loftslagsbreytingar eru að öðru leyti, þá 

munu fjölmargir sitja með hendur í skauti og aðhafast ekkert í málinu. Þessi bið þýðir 

hins vegar að þegar vandamálið verður bæði sýnilegt og aðkallandi, þá verður um leið of 

seint að grípa til aðgerða. 

Þversögn Giddens skýtur nær alls staðar upp í kollinum þegar skoðuð eru almenn 

viðbrögð við meiriháttar umhverfisvandamálum á borð við loftslagsbreytingar og 

plastmengun í hafi. Hún er ástæða þess að fyrir mörgum borgurum eru þessi málefni 

eitthvað sem þeir hafa á bakvið eyrað fremur en í forgrunni. Viðhorfskannanir sýna að 

þótt fólk sé vel meðvitað um að af loftslagsbreytingum stafi meiriháttar hætta þá eru 

fæstir tilbúnir að gera miklar breytingar á daglegum venjum sínum í framhaldinu. Í 

valda- og forréttindastéttum er hætt við að svona stór mál verði fórnarlömb 
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sýndarstjórnmála (e. gestural politics) þar sem blásið er í lúðra og rætt af stórhug um 

áætlanir eða aðgerðir sem hafa þegar betur er að gáð ekkert sérstakt inntak (Giddens, 

2009). 

Giddens (2009) bendir líka á að það sem félagssálfræðingar kalla framtíðarafslátt 

(e. future discounting) ýti undir þversögn Giddens og geti verið undirliggjandi þáttur í 

henni. Fólk á erfitt með að mæta af alvöru því sem gerist í framtíðinni líkt og þeim 

veruleika sem við blasir hér og nú. Þess vegna tekur fólk til dæmis oftar minni ávinning 

sem er innan seilingar fram yfir meiri ávinningi sem gefst síðar meir. Sama meginregla á 

við um áhættu. Hvers vegna byrjar til dæmis ungt fólk að reykja þrátt fyrir að á 

sígarettupakkanum standi með skýrum stöfum viðvörunin „Reykingar drepa“? Hluti af 

skýringunni er einmitt þessi, unglingur á mjög erfitt með ímynda sér sig fjörutíu ára 

gamlan þegar áhættan sem fylgir reykingum verður mjög raunveruleg og ógnar bæði lífi 

og heilsu. 

Giddens (2009) ræðir í bók sinni um að stjórnmálamenn hafi vaknað til meðvitundar 

um loftlagsbreytingar og við séum nú stödd í fyrstu bylgju aðgerða sem felist helst í því 

að málið er sett á dagskrá stjórnmálanna. Stjórnvöld hafa sett sér loftslagsstefnu og 

málið er í opinberri umræðu. Önnur bylgja aðgerða, segir Giddens, sé að flétta málinu 

inn í dagleg verkefni stofnana og fyrirtækja og almenningur taki mið af því sem er að 

gerast í loftslagsbreytingum í daglegum venjum. Giddens vill nálgast lausn vandamálsins 

af raunhyggju. Hann bendir á að sumir telji að loftslagsbreytingarnar séu svo 

umfangsmikið og flókið vandamál að það verði hefðbundnum stjórnmálum ofviða að 

leysa það. Að vissu marki er Giddens sammála því, sérstaklega þar sem breyting þarf að 

vera í mörgum grundvallaratriðum í pólitískri hugsun. Engu að síður telur Giddens að 

það sé nauðsynlegt að vinna málið í gegnum þær stofnanir sem við höfum þegar sett á 

stofn og af virðingu fyrir þingbundnu lýðræði. Ríkið verður því lang mikilvægasti 

gerandinn, þar sem mestu völdin eru á hendi þess, hvort sem horft er til þess sem þarf 

að gera á innlendum vettvangi eða í alþjóðlegu samhengi. Það er alltaf ríkið til dæmis 

sem gerir samninga við önnur ríki, undirgengst alþjóðlega skuldbindingar og ber ábyrgð 

á að innleiða þær. Stjórnvöld auðvitað geta svo samanstaðið af ríkinu sjálfu, 

svæðisstjórnum og sveitastjórnum og við þurfum að horfa til marglaga stjórnarhátta (e. 

multilayered governance) sem teygja sig upp á svið alþjóðastjórnmála og svo alla leið 
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niður í sveitarstjórnir; hvort sem er í borgum, bæjum eða þorpum. Stjórnvöld á öllum 

stigum verða að vinna með stofnunum, fyrirtækjum og öðrum skipulagsheildum ef þau 

ætla að ná árangri. Og eins miklu máli og stjórnmál einstakra þjóðríkja skipta við lausn 

risastórra vandamála, á borð við loftslagsbreytingar og plastmengun hafsins, þá þarf 

skilvirkt viðbragð að vera marghliða og krefst samvinnu margra þjóða, jafnvel þjóða 

hverra hagsmunir stangast alla jafna á (Giddens, 2009). 

Sem lausn á vandanum sér Giddens (2009) í stuttu máli fyrir sér afturhvarf til 

áætlanabúskapar (e. return to planning) en í nýjum búningi og þar vill hann ekki horfa til 

mistaka fortíðar. Hann vill hafa efnahagslega hvata; fá fyrirtæki með í lið og setja á 

margþætta samvinnu einka- og opinbera geirans á öllum sviðum. Hann vill efla 

nýsköpun og setja reglur og viðmið sem hjálpa til við að ná stjórn á ástandinu og ekki 

verði einblínt á það sem á að banna eða tapast heldur beina heldur sjónum að nýjum 

tækifærum sem opnast í framhaldinu, til dæmis með endurnýjanlegum orkugjöfum ef 

við horfum til loftslagsbreytinga eða með framleiðslu fjölnota burðarpoka hverfi 

plastpokarnir af sjónarsviðinu. 

Að mínu mati hefur Giddens lög að mæla í öllum veigamestu atriðunum og yfirfæri 

ég röksemdarfærslu hans um loftslagsbreytingarnar hér að ofan á umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar. Þrátt fyrir að greina megi vitundarvakningu vítt og breitt um 

samfélagið þegar plastmengun hafsins er annars vegar eru viðbrögðin mjög staðbundin 

og afmörkuð. Heilt yfir er samfélagið sem slíkt ekki að bregðast við nema í einstökum 

sveitarfélögum í ákveðnum atriðum, eins og með plastpokana. Nú hafa farið fram 

tvennar alþingiskosningar síðustu tvö ár á Íslandi þar sem hvorki loftslagsbreytingar né 

plastmengun hafsins voru meðal stóru kosningamálanna sem framboðin settu á oddinn. 

Þversögn Giddens skýrir það örugglega. Almenningur sér ekki daglega ofan í hafið eða 

þræðir fjörurnar þar sem plastmengunin blasir við, plast er ekki efni sem vekur beinlínis 

almennan viðbjóð, plastagnir greinum við ekki á matardisknum eða í drykkjarvatni, 

vandamálið er að því leyti hvorki áþreifanlegt né sýnilegt með berum augum. Hvernig 

getur stjórnmálamaður barist fyrir því að draga úr plastmengun hafsins þegar svo margt 

er enn á huldu um vandann og hvernig sýnir hann fram á árangur? Kjósendur finna 

engan mun á því að fjórum árum liðnum hvort dregið hefur úr plastmengun hafsins eða 

ekki. Hvatinn til að haga atkvæði sínu eftir slíkum málum er takmarkaður.  
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Það breytir ekki því, eins og Giddens (2009) bendir á, að ríkið ber ábyrgðina og getur 

eitt leitt lausn vandans. Það hefur löggjafarvaldið, rétt til alþjóðlegra skuldbindinga og 

hefur samskipti við önnur ríki og á hendi ríkisins eru allar stofnanir sem skipta máli fyrir 

málaflokkinn. Hvorki einkafyrirtæki, jafnvel stærstu fyrirtæki heims, né grasrótarsamtök 

gætu tekið slíkt hlutverk að sér eða hafa yfir viðlíka björgum að ráða. Ríkið verður að 

leika lykilhlutverkið; kalla aðra til samstarfs og beita stjórntækjum sem bíta.  

Eins og sýnt hefur verið fram á er umhverfisváin sem fylgir plastmengun hafsins 

gríðarleg, hún hefur fjölmargar birtingarmyndir og snertifleti um allt samfélag manna. 

Þetta er vandi sem er alþjóðlegur og þjóðlegur í senn. Ljóst er að beiting eins eða 

tveggja stjórntækja dugar ekki til. Stjórntækin sem ég legg til eiga við hér og nú, síðar 

þurfa önnur að koma til sögunnar ef við ætlum að ná árangri í að draga úr plastmengun 

hafsins. Aftur og aftur kom það fram í gögnunum og viðtölum mínum að rannsókna er 

þörf. Við þurfum að kortleggja vandann og skilja hann betur í íslensku samhengi. Ef 

stjórnvöld vilja eygja von um að draga úr þversögn Giddens og ávinna sér stuðning 

almennings í þeim fjölmörgu aðgerðum sem nauðsynlegt er að ráðast í þarf hið 

opinbera að búa yfir, bera ábyrgð á og miðla réttum upplýsingum. Sérstaklega er þetta 

nauðsynlegt þegar vandinn hefur ekki umtalsverð og sýnileg áhrif á daglegt líf 

borgaranna. Ekki er nóg að hafa mikið af upplýsingum sem hver sem er getur viðað að 

sér héðan og þaðan heldur þarf hið opinbera að tryggja gæði upplýsinga og afla 

upplýsinga sem eiga við staðbundið. Það er gert með trúverðugum rannsóknum.  

Upplýsingar eru í augum margra milt stjórntæki en ég er því ósammála og bendi á 

fordæmi fyrir virkni þeirra, vísa t.d. í fréttina þar sem Pokasjóður greindi frá því að 

dregið hefði úr plastpokasölu um 20% eða heilan fimmtung í sumum verslunum eftir 

umfjöllun um skaðsemi plastpoka. Í byrjun þessa árs staðfesta verslanir Samkaupa þessa 

þróun og að samhliða rjúki sala á fjölnota pokum upp. Þetta er breyting sem fólk er 

tilbúið að gera á neysluvenjum sínum á grundvelli opinberra upplýsinga. Sama má segja 

um það sem gerðist þegar konur í Skagafirði og austur á fjörðum tóku sig saman um að 

sauma fjölnota plastpoka og bjóða í verslunum. Slíkar aðgerðir almennings koma til 

vegna framboðs opinberra upplýsinga. Fyrirtæki bregðast líka við upplýsingum, sbr. 

Orkuveitan sem leggst í eigin rannsóknir eftir fréttaflutning af örplasti í neysluvatni.  
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Þessi dæmi sýna að margt fólk er skynsamt og vill tileinka sér góðar upplýsingar og 

bregðast við ástandinu sem hefur teiknað sig upp í hafinu. Íslendingar hafa sterka 

tengingu við hafið en hagsmunir hafsins eru hagsmunir þjóðarinnar þar sem afkoma 

hennar hefur um aldir byggst á sjávarútvegi. Hvati Íslendinga til að gera eitthvað á 

grundvelli upplýsinga ætti að vera meiri en ýmissa annarra þjóða. Að minnsta kosti 

verður með því að velja stjórntækið opinberar upplýsingar hægt að virkja umtalsverðan 

fjölda fólks; almenning, félaga- og grasrótarsamtök, samfélagsábyrg fyrirtæki og fleiri. 

Slíkt hreyfing er þegar hafin, dæmi um það er Blái herinn, Bylting gegn umbúðum, 

Plastlaus september og áfram mætti telja. Með haldbærum opinberum upplýsingum 

getur slíkum hreyfingum aðeins vaxið fiskur um hrygg og barátta þeirra orðið 

markvissari. Skortur á opinberum upplýsingum væri að sama skapi leiðin niður á við.  

Annað sem við ættum að hafa í huga hér eru orð Hrannar Ólínu Jörundsdóttur hjá 

Matís sem nefndi að plastmengun væri flekkótt og mismikil eftir svæðum, það kallar á 

að stjórnvöld upplýsi íbúa á þeim svæðum þar sem þessi mengun kann að vera mest um 

ástandið og um leiðir til að bregðast við því. Stjórnvöld geta í lengd ekki skorast undan 

slíkri ábyrgð. Hér væri auðvelt að skilgreina markhópinn og beina upplýsingastefnunni á 

réttan stað.  

Fyrirliggjandi eru ýmsar upplýsingar um plastmengun í hafi hjá hinu opinbera, svo 

sem á vef Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, hjá Umhverfisstofnun og víðar, en ekki 

er hægt að sjá að upplýsingunum sé með skipulögðum hætti beint að almenningi. Nema 

að Umhverfisstofun hefur haldið þeim á lofti á Hátíð hafsins og hélt stóra alþjóðlega 

ráðstefnu um málið fyrir fáeinum árum en það er ekki beint upplýsingaherferð. Bæta 

mætti gæði upplýsinga með eigin rannsóknum sem hefðu fyrir vikið meira vægi og ættu 

betur við staðbundið. Þá þyrftum við að skoða til dæmis fjármögnun slíkra verkefna og 

annað stjórntæki, styrki. Matís er til dæmis rekið fyrir rannsóknarstyrki og getur nú 

þegar ráðist í fjölmörg verkefni sem gætu skýrt betur ástandið hér við land með tilliti til 

plastmengunar hafsins. Eins og við komum inn á í fræðilega kaflanum geta ríkisstyrkir 

liðkað mikið fyrir samstarfi og samskiptum milli stjórnsýslustiga og geta stuðlað að því 

að til verður tengslanet milli stjórnsýslustiga um tiltekin verkefni. Bæði mætti hugsa sér 

sértæka styrki og altæka, allt eftir umfangi rannsókna og hversu margir koma að henni. Í 

flestum tilfellum er gripið til ríkisstyrkja til að bregðast við markaðsbresti og 
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plastmengun hafsins er án nokkurs vafa markaðsbrestur sem aðeins ríkið getur haft 

frumkvæði að því að laga. Það er mikilvægt með allar framtíðar aðgerðir í huga; til hvaða 

stjórntækja við grípum síðar, að það sé gert á grunni bestu fáanlegu upplýsinga og til að 

tryggja sem besta samvinnu við aðra sem þurfa að koma að málinu, hvort sem um er að 

ræða skipulagðan eða óskipulagðan hóp.  Þetta er ein helsta ástæða þess að álitlegt 

getur verið að grípa til opinberra upplýsinga sem stjórntækis. Það þarf einnig að koma í 

veg fyrir og leiðrétta upplýsingavanda, en það er almenn samstaða um að upplýst sé um 

alvarlega mengun og kraftur borgaranna og bjargir virkjaðar til að koma í veg fyrir 

frekari mengun. Engin önnur lagaleg eða pólitísk stjórntæki en upplýsingar geta t.d. haft 

þau áhrif á hegðun að fólki flokki heimilisruslið með viðeigandi hætti (til gamans má 

nefna að þegar þessi orð eru rituð á gamlársdag 2017 hljómar í útvarpinu auglýsing frá 

Sorphirðu Reykjavíkur þar sem sagt er að skil á plasti í grænu tunnuna hafi aukist í 

Reykjavík um 46% á árinu sem er að líða). Að lokum er augljóst að hagsmunir stjórnvalda 

og almennings eru nátengdir í málinu og að skipulögð upplýsingagjöf um plastmengun 

hafsins er klárlega stefna sem miðar að því að draga úr hættum sem tengjast heilsu og 

öryggi. Stjórntækið er því að öllu leyti kjörið við núverandi aðstæður.  

Fyrir utan ýmsar stjórnunarlegar áskoranir sem eiga við um sjálfa framkvæmdina, 

rétta notkun upplýsinga og hvernig og hvert þeim er beint þá eru það helst hin pólitísku 

álitamál sem við ættum að hafa áhyggjur af. Opinberar upplýsingar eru þægileg leið fyrir 

stjórnmálamenn til að losna við vandann; með tilvísun í opinberar upplýsingar um 

plastmengun í hafi má færa ábyrgðina á ástandinu yfir á almenning og láta líta út fyrir að 

stjórnvöld hafi gert sitt þegar þau þurfa í reynd að gera miklu meira.  

Af gögnum og viðtölum má bæði hjá almenningi, einkageiranum, hinu opinbera og á 

vettvangi stjórnmálanna greina góðan vilja til að bregðast við plastmengun hafsins. Sem 

fyrr stendur upplýsingabresturinn frekari aðgerðum fyrir þrifum og eins verður að 

segjast að það skortir alveg samhæfingu aðgerða og að þær gangi mun lengra. Öflun 

upplýsinga og aukin gæði upplýsinga með frekari rannsóknum er tímafrekt verkefni, 

getur þess vegna tekið áratugi eins og sérfræðingur Hafró benti á. Þangað til getum við 

ekki setið auðum höndum og beðið því slíkur biðtími gæti skipt sköpum. 

Við vitum nú þegar um helstu uppsprettur plastmengunar í hafi. Við vitum að 

sjávarútvegurinn er að feta rétta braut og við þurfum að fylgjast með því áfram. Við 
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vitum um óhóflega notkun burðarplastpoka, við vitum af viðbættu örplasti í snyrtivörum 

og tannkremum og við vitum af örplasti í dekkjum, flíspeysum og svo lengi mætti telja. 

Við vitum líka að skólpmál hér á landi eru í ólagi og að við þyrftum tveggja þrepa 

hreinsun, ef vel ætti að vera. Hér er ekki eftir neinu að bíða. Margt af því sem hér er 

upptalið er óþarfi sem fólk getur vel verið án. Þversögn Giddens og of mikið vöruúrval 

þvælist fyrir neytendum og sé undirbyggt með góðri upplýsingagjöf að tiltekinna 

aðgerða sé þörf gætum við hratt og örugglega náð miklum árangri í baráttunni gegn 

plastmengun hafsins með því að velja stjórntækið reglur.  

Plastiðnaðurinn hefur enga hagsmuni af því að pakka saman framleiðslutækjum 

sínum, þótt mengun greinist í hafi. Þvert á móti eru það hagsmunir iðnaðarins að plast 

sé áfram framleitt í sem mestu mæli. Maíspokar hafa skotið upp kollinum sem 

staðgönguvara burðarplastpoka en aldrei náð yfirhöndinni. Takmarkaður hluti neytenda 

venur sig á að nota fjölnota burðarpoka. Með reglum er einfaldlega hægt að banna 

almenna notkun burðarplastpoka og það sama má segja um snyrtivörur og tannkrem 

sem innihalda örplast, alveg sérstaklega þeirra vara þar sem örplasti er vísvitandi bætt 

við innihaldið. Umhverfisstofnun hefur eftirlit með vörum sem innihalda óæskileg efni 

og bannar innflutning og dreifingu efna sem talin eru skaðleg. Hér er ekki eftir neinu að 

bíða, það þarf að endurskoða allar reglugerðir í þessu tilliti og taka mið af plastmengun 

hafsins til jafns við annars konar skaðsemi. Þrátt fyrir að upplýsingar megi bæta og þær 

skorti þá vitum við nóg eins og rakið hefur verið til að gera þetta hér og nú. 

Reglur beinast að stýringu einkaaðila og þær eru settar stofnunum, hér væri það 

Umhverfisstofnun sem léki lykilhlutverk en hugsanlega líka fleiri eftir því hvar 

mismunandi snertifletir liggja. Athugum að félagsleg reglusetning á að koma í veg fyrir 

hegðun sem beinlínis ógnar heilbrigði, öryggi, velferð og líðan fólks. Við vitum nú þegar 

að plastmengun hafsins er brestur sem veldur tjóni og kostnaði, er ógn við allt vistkerfið, 

lífverur sjávar, sjófugla og eftir fæðukeðjunni þar af leiðandi velferð mannsins. 

Félagslegar gerðir beinast að hegðun fólks, fyrirtækja og ríkisstofnana. Við gætum því 

samhliða sett t.d. stífari reglur um skólphreinsun og flokkun rusls frá fyrirtækjum og 

stofnunum.  

Helstu stjórnunarlegu áskoranir eru þær að plastnotkun er mjög almenn og víðtæk; 

plast kemur við sögu um allt samfélagið í mismunandi vörum og tilgangi. Aðaláskorunin 
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verður að tryggja samræmi í framkvæmd án óhóflegra undantekninga. Reglunum þarf 

að beita með fyrirsjáanlegum hætti og hætt er við að mörk hins leyfilega og óleyfilega 

verði óskýr og erfitt að rökstyðja muninn þar á milli. Atvinnulífið gæti kvartað undan því 

að stjórnvöld væru viss um árangurinn en óviss um aðferðina. Þetta skiptir máli því það 

er framleiðandinn sem þarf að taka á sig kostnað vegna reglugerðarbreytinganna en ekki 

hið opinbera. Þessi veikleiki gæti leitt til þess að hagsmunaaðilar nái stjórn á ferlinu með 

því að rugla um fyrir fólki þegar leitað er eftir áliti þeirra, t.d. þegar reglurnar eru 

samdar. Þess vegna legg ég til færri skref en fleiri og aðeins verði farið í bönn þar sem 

um mjög augljósar uppsprettur plastmengunar í hafi er að ræða sem hafa mikil áhrif. 

Þetta skiptir líka máli þegar við höfum í huga eftirlit með því að reglum sé framfylgt. 

Stofnanir hafa sjaldnast miklar bjargir til að leggjast í miklar rannsóknir á því hvort um 

brot á reglum sé að ræða eða ekki, sem dæmi er auðvelt að sjá hvort verslun notar 

áfram burðarplastpoka eða ekki. Því er það kjörið tækifæri til banns.  

Viðbúið er að pólitísk álitaefni skjóti upp kollinum með hertum reglum, sérstaklega 

ef farið er út í bönn. Deilt verður um hvort reglurnar séu of íþyngjandi og heftandi fyrir  

atvinnulífið sem þarf að leggja út í kostnað við að finna aðrar lausnir. Slíkur dulinn 

kostnaður gæti mögulega farið út í verðlagið til neytenda tímabundið og skapað 

óvinsældir. Einnig er líklegt að umræðan um frelsi einstaklingsins til að velja það sem 

hann vill án inngrips frá stjórnvöldum skjóti upp kollinum, klassískt bitbein hægri og 

vinstri afla. Fylgjendur leggja áherslu á skaðann sem reglurnar eiga að fyrirbyggja, 

meðan andstæðingar horfa til íþyngjandi áhrifa reglnanna. Nýlegt dæmi um þetta er 

þegar Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra vildi taka úr umferð 10 þúsund króna 

seðilinn til að gera svarta hagkerfinu erfiðara fyrir. Á tímum greiðslukorta er almenn 

notkun slíkra seðla mjög lítil en samt varð þetta mikið hitamál í samfélaginu því fólki er 

illa við að stjórnvöld banni skyndilega það sem áður var leyft. Hér skiptir máli að 

fjármálaráðherrann nefndi þennan möguleika við fjölmiðla án þess að full alvara væri þá 

þegar að baki. Það skorti rökstuðning, góðar upplýsingar og undirbúning og því 

klúðraðist málið hafi það staðið til á annað borð. Dæmi um hið gagnstæða er bann við 

reykingum á börum sem þingmaðurinn Siv Friðleifsdóttir er upphafsmaður að. Mikil og 

heit umræða fór fram í samfélaginu en tillagan var vel undirbúin, tilgangurinn skýr og 

byggður á grunni bestu fáanlegu upplýsinga. Ekki verður annað séð en að bannið hafi 

heppnast vel og almenningur tekið það í sátt. Í það minnsta er erfitt að ímynda sér 
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nokkurn stjórnmálamann leggja til að því yrði aflétt. Slíkt fordæmi er dýrmætt veganesti 

verði farið í þá vegferð að banna burðarplastpoka í búðum.  

Afmörkunarinnar vegna vil ég leggja til þessi tvö stjórntæki en mér fannst 

nauðsynlegt að fjalla um önnur stjórntæki eins og skatta, skattastyrki og ríkisstyrki en 

slík stjórntæki voru nefnd bæði af viðmælendum mínum og eins finnst mér sjálfsagt að 

þau komi að gagni. Bæði ráðherra og fulltrúar Matís og Hafró nefndu hagræna hvata. 

Augljóst er af gögnunum að hagrænir hvatar á borði við styrki og skattastyrki eða aðrar 

slíkar ívilnanir, s.s. skilagjald á plast, hefðu góð áhrif. Til dæmis er Blái herinn rekinn fyrir 

styrki héðan og þaðan en ríkið gæti styrkt starfið betur og nýtt sér það til að efla 

rannsóknir. Í framtíðinni mætti raunar hugsa sér að ríkið gerði þjónustusamning við Bláa 

herinn, annað stjórntæki sem er ekki fjallað um hér. Hið opinbera gæti haft mikinn 

ávinning af rannsóknarstyrkjum, t.d. í gegnum Matís og sambærilegar stofnanir. Eins 

mætti horfa til nýsköpunar á borð við Agari-flöskuna og rekstur endurvinnslustöðva eins 

og Pure North Recycling með skattastyrki og slíkar ívilnanir í huga og tryggja að slíkur 

rekstur kafni ekki í fæðingu. Það starf sem unnið er á slíkum vettvangi kemur til 

mótvægis við þá framleiðslu sem þyrfti mögulega að banna eða takmarka. Mjög 

mikilvægt er að ný tækifæri skapist verði ráðist í slíkar aðgerðir. Beiting styrkja og reglna 

geta því farið prýðilega saman og haft góðan stuðning hvort af öðru, enda beitir 

stundum félagsleg reglusetning hagrænum aðgerðum til að ná samfélagslegum 

markmiðum.  

Mögulegt er að á einhverjum tímapunkti þurfi að beita sköttum til að fá upp í 

samfélagslegan kostnað sem hlýst af plastmengun hafsins. Það er enda vel þekkt aðferð 

að mengandi iðnaður borgi skatta í þessum tilgangi. Mitt mat er að skattlagning sé 

álitlegt stjórntæki síðar þegar betri uppýsingar liggja fyrir. Það gæti orðið mjög 

ómarkvisst að ráðast í skattlagningu núna þegar við erum enn á þeim tímapunkti að 

vinna eftir alls kyns aðgerðaráætlunum þar sem stefnt er að því að draga úr plastnotkun 

til lengri tíma. Það yrði mjög snúið að draga upp nú hvað ætti nákvæmlega að 

skattleggja, hvernig ætti að framkvæma skattlagninguna og hvernig eftirliti ætti að vera 

háttað. Það væri ómarkvisst og til óvinsælda fallið að skattlegja eftirspurnarhliðina auk 

þess sem óvíst er að það kæmi til með að breyta hegðun neytenda, sbr. ólíklegt verður 

að teljast að fólk setji smávægilega verðhækkun á plastpokum fyrir sig. Skattlagning á 
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framleiðsluhliðina nú þegar þjóðfélagsumræðan um plastmengun hafsins er enn ung og 

óþroskuð gæti sömuleiðis skemmt fyrir málinu því hún færi til langs tíma út í verðlagið 

og bitnar þá helst á hinum tekjuminni.  

Hið gleðilega við viðbrögð samfélagsins við plastmengun í hafi er að þrátt fyrir 

margar áskoranir er fólk að taka frumkvæði og gera sitt til að sporna við vandanum. 

Sjávarútvegurinn er að taka upp betri starfshætti og þau fyrirtæki sem standa sig best 

flokka nú það sem gengur af starfseminni af áður óþekktum krafti. Blái herinn, framtak 

Tómasar Knútssonar heldur áfram að leggja sitt af mörkum þrátt fyrir að öflun styrkja 

geti verið basl. Fjölmiðlar fjalla um málið með svo reglulegum hætti að allan þann tíma 

sem ritgerðin hefur verið í smíðum hafa nýjar fréttir birst nær daglega sem hafa kallað á 

síendurtekna endurskoðun kaflanna. Hjá Matís og Hafró er áhugi á að rannsaka meira. 

Sveitarfélög og samfélagsábyrg fyrirtæki eru að gera sitt og ráðherrar eru í alþjóðlegum 

samskiptum, sækja fundi og ráðstefnur víða um heim þar sem plastmengun hafsins er 

fundarefnið. Síðast en ekki síst greinum við að almenningur er að breyta daglegum 

venjum, til dæmis með aukinni notkun fjölnota poka. Fæst af þessu sem hér er nefnt er 

þó í beinu sambandi við annað. Margt er sjálfsprottið, annað kemst á dagskrá vegna 

utanaðkomandi þrýstings en allir sem við var rætt eru sammála um að samhæfingu 

skortir. Sjávarútvegsráðherrann talaði um tengslanet og að skoða mætti samþættingu 

við tengd málefni, s.s. loftslagsmálin, en Giddens sýnir okkur að margt er líkt með 

skyldum vandamálum.  

Besta leiðin til að auka samhæfingu væri að leita í smiðju Koliba og félaga og skoða 

greiningar þeirra á tengslanetum. Plastmengun í hafi er svo umfangsmikið vandamál og 

víðfemt að í sjálfu sér má í mismunandi aðstæðum á mismunandi stigum notast við allar 

gerðir þeirra tengslaneta sem ég hef fjallað um. 

Ein skipulagsheild leiðir samvinnuna (e. lead organization) er að mínu mati sú 

forskrift sem farsælust væri að íslensku tengslaneti um plastmengun hafsins. Nokkuð 

augljóst er að Umhverfis- og auðlindaráðuneyti eða Umhverfisstofnun leiddi slíkt 

samstarf. Þar eru mestar upplýsingar og mest reynsla að fást við málefni umhverfisins í 

heild, sér í lagi auðvitað mengun hafsins og þar liggur helst ábyrgðin á málaflokknum. 

Þetta er jafnframt sú leið sem Haraldur hjá Hafró mælti með, að einhver einn leiddi. Ég 

sé til dæmis ekki hvernig sjálfsstýrandi tengslanet (e. self-governed network) gæti virkað 



  

61 

 

þar sem of mikill upplýsingahalli væri milli aðila og eins er það ríkið eitt sem hefur 

lýðræðislegt umboð til aðgerða í slíkri vinnu. Tengsl aðila á milli í svona stóru verkefni 

eru það veik að skilvirkast væri að hver og einn hefði bein samskipti við einn leiðtoga 

sem hefði yfirsýn og  höfuðábyrgð. Þannig væri komið í veg fyrir „pissukeppnina“ sem 

Þorgerður Katrín nefndi. Tæknilega séð mætti sjá fyrir sér tengslanet þar sem ein 

stjórnstöð samhæfir starf ólíkra skipulagsheilda (e. network administrative organization) 

en reynslan af því á Íslandi er ekki góð, sbr. stjórnstöð ferðamála. Ég óttast tvíverknað 

og tímaeyðslu, til að samhæfa þyrfti stjórnstöðin t.d. sífellt að kalla eftir upplýsingum 

sem eru þegar til staðar á réttum stöðum, eins og hjá Umhverfisstofnun. Því er 

einfaldara að sleppa milliliðnum.  

Plastmengun hafsins er auðvitað ekki bara vandamál hins opinbera þótt stjórnvöld 

beri mesta ábyrgð á málefni hafsins. Hafið snertir okkur öll og um leið starfsemi 

fjölmargra fyrirtækja, miklir hagsmunir eru tengdir hafinu. Því blasir við að samvinna 

einka- og opinbera geirans (e. public-private partnership) er skilvirkasta leiðin enda 

stjórnunarlegt bandalag einka- og opinbera geirans og einnig grasrótarsamtaka sem 

rekin eru án hagnaðarsjónarmiða og veitir tengslanetið t.d. gott utanumhald eigi að 

nota styrki. Hér mætti til dæmis sjá fyrir sér samstarf um verkefni sem snýr að 

plastmengun hafsins þar sem aðkomu eiga aðilar eins og Umhverfisstofnun, Matís, HB 

Grandi og Blái herinn. Slíkt samstarf er jafnan stofnað til að auka umfang og sýnileika 

samfélagslegra verkefna, til að auka almennan stuðning við þau og til að draga úr 

skuldsetningu við þau. Það eykur aftur hagkvæmni, hraða og skilvirkni en þegar menn 

standa frammi fyrir risastóru umhverfisvandamáli eins og plastmengun hafsins er mesti 

kosturinn að geta dreift kostnaði og dregið þannig úr áhættu hvers og eins. Samvinna af 

þessu tagi er jafnan sett á til að veita þjónustu sem mætir þörfum almennings, s.s. blása 

til upplýsingaherferðar, vakta og rannsaka ákveðið ferli og til að eiga sameiginlegt 

skipulagsferli en einnig segir í lýsingu á tengslanetinu að verkefni á sviði samvinnu einka- 

og opinbera geirans geti ýmist verið stór eða smá í sniðum og farið fram hvort sem er á 

sveitarstjórnarstigi eða á sviði alþjóðastjórnmála. Þetta er sem klæðskerasniðið að 

plastmengun hafsins þar sem markmið ólíkra aðila er að upplýsa, rannsaka og vakta 

(Umhverfisstofnun, Hafró og Matís, jafnvel háskólarnir) og eins er þetta úrlausnarefni 

sem krefst sýnileika í samfélaginu og þess að það hafi almennan stuðning. Í lýsingu á 
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tengslanetinu kemur fram að líklegast sé að ein skipulagsheild leiði samvinnuna, sem ég 

hef þegar lagt til að verði gert við myndun tengslanets um plastmengun hafsins.  

Helstu áhættuþættir tengslanetsins snúa að því ágreiningur getur risið um hver á að 

taka hrósið eða skellinn allt eftir árangri en hvoru tveggja getur gerst þar sem áhugi 

fjölmiðla er til staðar. Þetta er auðvitað mannleg breyta sem þarf að taka með í 

reikninginn en getur komið upp í öllum verkefnum sem njóta minnstu athygli. Hættan á 

að samtök eða skipulagsheildir sem vilja helst þjóna sínum sjónarmiðum í slíkri vinnu á 

kostnað heildarhagsmuna er að mínu mati verri möguleiki og allir sem að málinu koma 

þurfa að vera meðvitaðir um þessa hættu. 

Þar sem plastmengun hafsins snertir ríki og sveitarfélög, ólíkar stofnanir og 

ráðuneyti má vel gera ráð fyrir að tengslanet þvert á stjórnsýslustig (e. 

intergovernmental relations) eða innan stjórnsýslunnar (e. intragovernmental relations) 

geti hjálpað til við afmörkuð úrlausnarefni á verksviði hins opinbera. Til dæmis gæti ríkið 

með tengslaneti þvert á stjórnsýslustig stutt við sveitarfélög eins og Stykkishólm sem 

vilja vera plastpokalaus og ríkið haft hag af reynslunni af slíku samstarfi í öðrum 

tengdum verkefnum. Valdaframsal innan og utan stjórnsýslunnar getur aukið skilvirkni. 

Eins mætti hugsa sér innan stjórnsýslunnar að Hafrannsóknarstofnun og 

Umhverfisstofnun mynduðu „samsláttarstjórnvald“ um rannsóknir á plastmengun 

hafsins; hefðu samráð, deildu upplýsingum, fjármagni og forræði.  

Að lokum er rétt að velta fyrir sér stöðunni og tækifærunum framundan. Samkvæmt 

dagskrárkenningum Kingdons er plastmengun í hafi að komast æ oftar á dagskrá 

stjórnvalda (e. governmental agenda). Við höfum bæði sýnilega og ósýnilega þáttta-

kendur (visible/hidden participants) en til sýnilegra þátttakenda geta talist ráðherrar 

hverju sinni, Hrönn hjá Matís sem er vinsæll viðmælandi fjölmiðla eða Tómas Knútsson 

hjá Bláa hernum. Um leið eru ósýnilegir þátttakendur sem starfa að málinu svo sem sem 

sérfræðingar í haf- og vatnsteymi Umhverfisstofnunar, hjá Hafró og við getum líka nefnt 

Guðberg hjá SFS. Þetta er fólk sem vinnur að málinu á bakvið tjöldin en þeirra framlag 

fær alla jafna ekki kastljós fjölmiðla. Vandamálið (e. problem) er nokkuð vel skilgreint 

sjáum við af gögnunum og mikið um það fjallað í fjölmiðlum og þannig er 

vandamálastraumurinn (e problem stream) virkur. Málið er líka til umfjöllunar á 

vettvangi stjórnmálanna (e. politics) en vikið er t.d. að plastmengun hafsins í 
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stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar sem leidd er af flokki sem kennir sig við 

umhverfisvernd. Almenningur er málinu velviljaður enda eru græn málefni í tísku nú til 

dags. Þetta túlkum við sem virkan stjórnmálastraum (e. political stream) (Kingdon, 

2011). 

Vandinn er sá að það þarf einfaldlega að gera miklu meira, okkur skortir virkan 

stefnumótunarstraum (e. policy stream). Nú er tíminn til að breyta áhyggjum í 

stefnumótandi aðgerðir. Góðu fréttirnar eru þær að málefnið er áfram í tísku, það má 

greina af virkni á samfélagsmiðlum og fjölda frétta og umfjallana í fjölmiðlum. Og á 

meðan svo er þá er stefnumótunarglugginn (e. policy window) galopinn en stefnu-

mótunarglugginn er tækifæri málsvara til að þoka málum áfram í meðferð stjórnvalda. 

Þessi gluggi lokast um leið og athygli og áhugi fjölmiðla og almennings minnkar, þá snúa 

stjórnmálamenn sér að öðru og það getur liðið mislangur tími þar til glugginn opnast á 

ný, ef það á annað borð gerist. Því er mikilvægt fyrir alla sem hafa hagsmuni af því að 

draga úr plastmengun í hafi að grípa tækifærið og koma á framfæri lausnum sem 

stjórnvöldum þykja fýsilegar og eru tæknilega framkvæmanlegar. Með tilliti til 

plastmengunar í hafinu í kringum Ísland þá vantar tilfinnanlega athafnamenn á sviði 

stefnumótunar (e. policy entrepreneurs) sem eru reiðubúnir að leggja mikið í sölurnar 

fyrir málstaðinn og semja um stefnumótun í málaflokknum við stjórnvöld. Þetta geta 

verið fulltrúar eigin hagsmuna, s.s. vegna fyrirtækjareksturs, hugsjónafólk eða fulltrúar 

stofnana, trúverðugir fulltrúar sem stjórnvöld taka mark á. Við gætum með góðum vilja 

skilgreint slíkt fólk í íslensku samfélagi en af ástæðum sem eru mér ókunnar hefur 

enginn sýnt sig í þungavigtarflokki þegar kemur að því að beita stjórnvöld þrýstingi 

vegna plastmengunar hafsins (Kingdon, 2011). 

Enn er pólitíski straumurinn beljandi og stefnumótunarglugginn stendur opinn upp á 

gátt. Hvellskýrt merki þess kom fram með nýársávarpi Guðna Th. Jóhannesssonar (2018) 

forseta Íslands til þjóðarinnar þann 1. janúar 2018. Forsetinn greindi tækifærin fyrir 

Ísland hárrétt þegar hann talaði út frá þeirri svörtu spá að um miðja öldina verði meira 

plast en sjávarfang í höfum heimsins. „Á alþjóðavettvangi ættum við Íslendingar að láta 

til okkar taka um þessa vá alla. Líklegast er að rödd smáþjóðar heyrist þegar þekking og 

heilindi búa greinilega að baki“ (Guðni Th. Jóhannesson, 2018). 
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7 Niðurstöður 

Höfuðmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvað íslensk stjórnvöld geta gert til að 

draga úr plastmengun hafsins og hvernig þau geta virkjað aðra til samstarfs um það 

risavaxna verkefni. Ætlunarverkið var að draga fram stjórntæki sem nærtækast væri að 

grípa til hér og nú og hvernig þau virka við núverandi aðstæður en ekki að hanna 

heildarlausn á vandamálinu. 

Með því að skoða umfjöllun um plastmengun í hafi og með eigin viðtölum hef ég 

komist að þeirri niðurstöðu að brýnast sé að velja stjórntækin opinberar upplýsingar og 

reglur til að vinna gegn plastmengun hafsins. Með öflun opinberra upplýsinga skapast 

vísindalegur grunnur til að grípa í framhaldinu til fleiri stjórntækja og með miðlun 

opinberra upplýsinga verður hægt að virkja mannauð til athafna og grípa til 

nauðsynlegra bjarga. Margt er þegar vitað um uppruna plastmengunar í hafi og til að 

nýta tímann sem best er nauðsynlegt að beita stjórntækinu reglum, endurskoða 

reglugerðir, herða reglur og fara í bönn þar sem við á. Hagrænir hvatar stjórntækja á 

borð við ríkisstyrki og skattastyrki gætu samhliða styrkt notkun stjórntækjanna, 

sérstaklega á sviði nýsköpunar og rannsókna.  

Ljóst er að mikil þörf er á að mynda tengslanet um plastmengun hafsins þar sem 

víðtæka aðkomu eiga aðilar úr mörgum geirum enda hefur vandamálið fjölmarga ólíka 

snertifleti í samfélaginu. Ég mæli eindregið með að gripið verði til samvinnu einka- og 

opinbera geirans og að ein skipulagsheild leiði þá samvinnu. Annað hvort Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti eða Umhverfisstofnun. Slíkt tengslanet eykur bæði umfang og 

sýnileika samfélagslegra verkefna og almennan stuðning við þau. Auk þess er dregið úr 

áhættu við skuldsetningu og það eykur aftur hagkvæmni, hraða og skilvirkni. Tengslanet 

á sviði opinberrar stjórnsýslu, hvort sem það er þvert á stjórnsýslustig eða innan 

stjórnsýslu, koma líka að gagni í afmörkuðum verkefnum á sviði hins opinbera.  

Við sjáum með því að skoða dagskrárkenningar Kingdons að tækifærið til að bæta 

stefnumótun, auka og efla mótvægisaðgerðir vegna plastmengunar í hafi er núna.  
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8 Lokaorð 

Þessi ritgerð er ekki raunvísindaritgerð og það var ekki markmiðið að kafa djúpt ofan í 

eðli og áhrif plastmengunar í hafi heldur aðeins að skoða umfjöllun um vandamálið í 

samfélaginu og setja í samhengi við kenningar og hugmyndafræði í opinberri stjórnsýslu. 

Erfitt er að ábyrgjast að fullu tölfræði sem hér er birt og þar sem hún kann að stangast á 

má leiða líkur að því að þar sé um að kenna skorti á góðum opinberum upplýsingum 

sem aftur styrkir niðurstöður mínar.  

Áhugavert væri að fjalla um Ísland og plastmengun hafsins í samanburði við önnur 

lönd. Til dæmis veit ég að í Noregi er mikil gerjun í vísindasamfélaginu og áhugi á sviði 

norskra stjórnmála um að gera betur í að vinna gegn plastmengun hafsins. Þá hafa Svíar 

reynslu af notkun stjórntækja í sama tilgangi. Íslendingar gætu haft mikið gagn af 

samstarfi við Norðmenn, Svía og önnur nágrannalönd og forvitnilegt væri að skoða 

hvernig alþjóðleg tengslanet gætu hjálpað til. Það bíður mögulega meistaranema í 

alþjóðasamskiptum að fjalla um það en þessi ritgerð beindi sjónum inn á við í íslenskt 

samfélag og hvernig við getum hér og nú á heimavelli unnið að því að draga úr 

plastmengun í hafi.  
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