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Útdráttur 

 

 Mengunarmál snerta alla íbúa jarðarinnar á einn eða annan hátt. Í þessari heimildaritgerð 

verður fjallað um að mengun er sjaldnast einkamál þeirra sem valda mengun sem hlýst af 

því að mengun er oft  ekki staðbundin og hún getur valdið öðrum skaða. Byrjað verður á 

að skilgreina rækilega hvað mengun er og hvar hana má finna. Þá verður fjallað um þær 

lausnir sem geta verið færar til að eyða eða draga úr mengun en í grófum dráttum má 

skipta þeim í tvennt eftir eðli þeirra. Það eru annars vegar lausnir með viðskiptum á 

markaði og hins vegar lausnir þar sem stjórnvöld setja lög og reglur um losun 

mengunar. Fjallað verður um svokallaða græna stjórnmálaflokka sem berjast fyrir bættum 

umhverfismálum en slíkum flokkum hefur fjölgað töluvert síðustu árin og þá aðallega í 

Evrópu. Íslensku stjórnmálaflokkarnir verða síðan ræddir með hliðsjón af afstöðu þeirra 

til mengunarmála. Að lokum verða tekin dæmi um það hvernig fjölmiðlar fjalla um 

mengunarmál og þau áhrif sem fjölmiðlar geta haft á sýn almennings á heiminum. 
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1. Inngangur 
 

Sífellt fleiri eru farnir að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að vernda auðlindir 

jarðarinnar. Þær eru ekki ótakmarkaðar og ýmis starfsemi og gjörðir manna hafa slæm 

áhrif á umhverfið. Mengun er einn þáttur umhverfismála sem hvað mest hefur verið til 

umræðu og hafa fjölmargir stjórnmálaflokkar sem gera umhverfismál að sínu 

aðalstefnumáli verið settir á fót undanfarin ár. Slíkir flokkar eru oft nefndir grænir flokkar 

þar sem þeir styðja verndun umhverfisins og hafa þeir helst verið áberandi í Evrópu. 

 Flestir eru sammála um að verndun umhverfisins er mikilvæg og það er 

óæskilegt að gengið sé endalaust á takmarkaðar auðlindir jarðar þó svo menn deili um 

hversu mikil skaðleg áhrif mengun hefur nú eða muni hafa í framtíðinni. Þær leiðir sem 

færar eru til að leysa mengunarvandann má gróflega skipta í tvennt, lausnir með 

viðskiptum á markaði og lausnir á sviði stjórnmála. Grundvallarmunur er á þessum 

tveimur aðferðum og verða þær ræddar hér á eftir í þriðja og fjórða kafla. Menn greinir á 

um hvor aðferðin er heppilegri í hverju tilviki fyrir sig og verður ekki komist að 

endanlegri niðurstðu í því máli hér þó svo auðvitað séu tilfelli þar sem önnur lausnin er 

að sönnu heppilegri en hin. Það getur farið eftir ýmsu svo sem eðli mengunar en í öðrum 

kafla verður fjallað um hin ýmsu afbrigði mengunar. 

 Hér á eftir verður litið sérstaklega á græna stjórnmálaflokka eða 

umhverfisflokka og í framhaldi af því verða íslenskir stjórnmálaflokkar skoðaðir með 

hliðsjón af afstöðu þeirra til mengunarmála. Að lokum verða mengunarmál rædd í 

tengslum við fjölmiðla. Þá verður fjallað um mátt fjölmiðla til að hafa áhrif á sýn 

almennings á mál sem snúa að mengun en óvönduð umfjöllun þeirra getur skekkt sýn 

almennings á raunveruleikanum sem getur valdið því að fólk annað hvort heldur að 

ástandið sé verra eða betra en það raunverulega er. 

 Hvað sem öllum þrætum manna um málefnið líður er þó ljóst að mengunarmál 

eru nú þegar orðinn nokkuð stór málaflokkur. Til marks um það má nefna að margir 

stjórnmálaflokkar aðrir en umhverfisflokkar eru farnir að leggja í frekari mæli áherslu á 

mengunarmál í stefnum sínum. Það má leiða að því líkur að málaflokkurinn muni í 

framtíðinni áfram vera umdeildur og þrætuepli manna í samfélögum um heim allan. 
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2. Hvað er mengun? 
 

Hér á eftir verður fjallað um ýmis tilbrigði mengunar og hvaða skaða hún getur valdið 

mönnum, auðlindum eða öðru því sem fyrir henni verður. Einnig verður hugtakið 

mengun skilgreint rækilega og tekin dæmi um í hvaða formi það getur birst. Í stuttu máli 

er mengun það að einn spillir einhverju sem aðrir aðilar nota og hefur starfsemi hans eða 

athafnir í för með sér tjón fyrir aðra. 

 

     

2. 1 Mengun í víðu samhengi 

 

Hugtakið mengun er fremur víðfeðmt og er það jafnan notað í neikvæðri merkingu þar 

sem mengun er valdur neikvæðra ytri áhrifa. Það þýðir að hún veldur til að mynda 

skemmdum eða skaða á hlut utanaðkomandi aðila sem fyrir menguninni verður. Í 

viðskiptum tveggja aðila á frjálsum markaði geta slíkir utanaðkomandi aðilar, það er 

aðilar sem standa fyrir utan viðskiptin, orðið fyrir óbeinum áhrifum af völdum 

viðskiptanna. Í því getur falist skerðing á réttindum eða kostnaður sem hinn 

utanaðkomandi þarf að greiða. Mengunin gerir það að verkum að mengunarþolinn er verr 

settur en áður. Mengun er skilgreind svo í Oxford hagfræðiorðaritinu (e. Oxford 

Dictionary of Economics):  

 

     ,,Mengun eru skemmdir sem verða á umhverfinu vegna útbreiðslu skaðlegra efna, sem    

     geta verið óhrein, eitruð, geislavirk, eða uppspretta saurgunar. Hún getur haft áhrif á  

     vatn, loft og land, í sumum tilfellum yfir stór svæði. Mengun komin til vegna     

     efnahagslegrar starfsemi er oft orsök neikvæðra ytri áhrifa.“
1
 

 

Verksmiðja sem losar eitraðar lofttegundir út í andrúmsloftið leggur utanaðkomandi 

kostnað á aðra sem þurfa að anda að sér hinu skaðlega andrúmslofti. Loftmengun er í eðli 

sínu þannig að hún skeytir engu um landamæri og getur því dreift sér yfir lönd og 

heimsálfur. Þó ásetningur mengandi verksmiðju sé ekki að menga út frá sér gerir 

framleiðslan það samt sem áður að verkum sé verksmiðjan ekki búin þar til gerðum 

                                                 
1
 Black, John: Oxford Dictionary of Economics. (Oxford University Press, New York 1997),  358. bls. 
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mengunarvarnabúnaði. Ef verksmiðjan hefur leyfi til að menga óáreitt, hefur íbúi sem býr 

í námunda við verksmiðjuna ekki annan kost í stöðunni en að anda að sér menguðu lofti 

eða flytjast búferlum. Mengunin veldur því að hann verður fyrir neikvæðum ytri áhrifum 

og leiða þau til þess að heildarábati á markaðnum verður ekki hámarkaður. Ef íbúi í 

námunda við verksmiðjuna unir því ekki að þurfa að anda að sér menguðu lofti hefur 

hann þann möguleika að flytjast á brott. Mengunin gæti þó samt sem áður haft þau áhrif 

að það verð sem hann fær fyrir fasteign sína verður ekki eins hátt og það væri ef ekki 

væri fyrir mengunina. Mögulegir kaupendur gætu talið staðsetninguna rýra verðgildi 

fasteignarinnar vegna nálægðar við mengandi verksmiðju. Ýmsar leiðir geta verið færar 

til að leysa vanda sem þennan og verða þær aðferðir ræddar hér síðar. 

 Veiti verksmiðja úrgangi sínum út í hreina og gjöfula laxveiðiá er hætt við að áin 

tapi eiginleikum sínum og lax árinnar annaðhvort deyr, verður óhæfur til manneldis eða 

hann færir sig um set frá menguninni. Verksmiðjan hefur þannig fært kostnaðinn af 

menguninni yfir á laxveiðimennina sem verða af veiði mengunarinnar vegna. 

Hagfræðingurinn Ronald Coase vakti þó máls á því að hugtakið utanaðkomandi 

kostnaður geti vísað í báðar áttir.
2
 Allt eins sé hægt að færa fyrir því rök að 

laxveiðimennirnir séu að leggja kostnað á verksmiðjuna með því að krefjast þess að 

úrgangur hennar sé urðaður á öðrum stað. Þetta vandamál telur Coase að hægt sé að leysa 

á tiltölulega einfaldan máta með samningum sé viðskiptakostnaður við gerð þeirra 

óverulegur. Aðilar geti samið sín á milli til að leysa vandann til dæmis með því að 

laxveiðimennirnir borgi verksmiðjunni fyrir að veita úrgangnum annað eða þá að 

verksmiðjan borgi laxveiðimönnunum fyrir þá mengun sem af starfseminni hlýst. Þeir 

geti þannig keypt sér veiðileyfi eða hlut í annari laxveiðiá. Ef laxveiðimönnunum er það 

mikils virði að fá að veiða í þessari tilteknu á þá munu þeir borga verksmiðjunni fyrir að 

urða úrganginn annars staðar. Ef laxveiðimennirnir hafa hins vegar ekki sérstaka skoðun 

á því hvar þeir veiða fá þeir verksmiðjuna til að borga þeim fyrir skerðingu á veiðinni í 

ánni og færa sig um set. 

 Losun mengunar á einum stað hefur oft á tíðum ekki einungis áhrif í grennd við 

mengunarstaðinn heldur getur mengun dreift sér um langa vegu á jafnvel hundruði eða 

                                                 
2
 Hannes Hólmsteinn Gissurarson: Hádegisverðurinn er aldrei ókeypis. (Hið íslenska bókmenntafélag, 

Reykjavík 1997), 228. bls. 
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þúsundir kílómetra. Mengun er því ekki einkamál mengunarvaldans og næsta umhverfis. 

Á þetta til dæmis við um mengun í sjó svo sem af völdum lífrænna þrá- og geislavirkra 

efna sem skaðað geta lífríki hafsins á stóru svæði. Misjafnt er hvort áhrifa mengunar 

gætir strax eða hvort þau koma fram síðar. Dæmi um áhrif sem geta komið fram strax 

eftir losun mengunar er til dæmis ef úrgangi er veitt í drykkjarból eða drykkjarvatn 

manna. Það veldur umsvifalaust veikindum eða dauða þeirra sem þess neita. Hins vegar 

getur mengun í frekar litlu magni safnast fyrir á löngum tíma og valdið skaða seinna meir 

eins og til að mynda uppsöfnun þrávirkra efna í sjávardýrum. Það getur valdið hruni 

dýrastofna.  

 Hér á eftir verður fjallað um hinar ýmsu uppsprettur mengunar í lofti, á landi og í 

sjó og vötnum. Mögulegir mengunarvaldar eru töluvert margir og uppsprettur þeirra eru 

víða. 

 

 

2.2 Loftmengun 

 

Öll samfélög á jörðinni, hvort sem þau eru efnuð eða ekki, losa einhver efnasambönd út í 

andrúmsloftið sem eru því skaðleg. Magn þeirra er þó töluvert meira í ríkari samfélögum 

en þeim efnaminni ef  tekið er mið af íbúafjölda og að sama skapi eru mengunarvaldar í 

hinum þróaðri ríkjum mun fleiri. Mikil neyslusamfélög eru oft mestu mengunarvaldarnir 

en Bandaríkin eru bæði sú þjóð sem mest neytir og sú sem mest mengar í heiminum og 

þá sérstaklega ef mælt er miðað við íbúafjölda. Íbúar Bandaríkjanna eru aðeins um fimm 

prósent af íbúum jarðarinnar en gróðurhúsaáhrif komin frá Bandaríkjunum eru um 17 til 

18 prósent af þeirri mengun sem losuð er í heiminum. Bandaríkin skera sig því nokkuð úr 

hvað þetta varðar. Erfitt getur þó verið að bera saman gögn frá ríkjum því slík gögn eru 

oft ekki til staðar. Til að mynda er erfitt að fá gögn frá ríkjum fyrrum Sovétríkjanna en 

ýmislegt bendir til þess að þau losi mikið af mengandi efnum út í andrúmsloftið. Slíkar 

upplýsingar og gögn eru þó fáanleg frá flestum þróuðum ríkjum og samkvæmt þeim eru 

Kanada, Ástralía, Þýskaland og Bretland einnig meðal þeirra landa sem lenda ofarlega á 
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lista þeirra þjóða sem mestri mengun valda. Í samanburði við þessi ríki er mengun komin 

frá þróunarríkjunum frekar lítið hlutfall heildarmengunnar í heiminum.
3
 

 Þó loftmengun upprunnin frá þróunarríkjunum hafi hingað til verið lítil 

samanborið við iðnríkin er ýmislegt sem bendir til þess að breyting verði þar á í náinni 

framtíð. Íbúafjöldi þessarra ríkja er sífellt að aukast og einnig er nokkuð algengt að þar 

séu notuð efni í framleiðslu sem geta verið andrúmsloftinu skaðleg. Þetta eru efni sem í 

mörgum tilvikum eru bönnuð í þróuðum ríkjum vegna skaðsemi þeirra.
4
 

 Helsti mengunarvaldurinn í Bandaríkjunum er úblástur bifreiða og er slík mengun 

um það bil helmingur þeirrar mengunar sem þaðan kemur. Útblástur bifreiða er mönnum 

skaðlegur vegna þeirra efna sem hann inniheldur en hann getur ert öndunarfæri og jafnvel 

valdið lungnakrabbameini. Í honum er að finna sótagnir sem eru hættulegar heilsu manna 

sem og koltvíoxíð en það er ein hinna svokölluðu gróðurhúsalofttegunda. Í útblæstrinum 

er einnig köfnunarefnisoxíð sem meðal annars getur valdið súru regni sem og rokgjarnar 

lífrænar efnissameindir. Áður fyrr var magn kolmónoxíðs töluvert í útblæstri bifreiða en 

það hefur nú verið tamarkað að miklu leyti vegna skaðsemi þess en efnið getur verið 

lífshættulegt. Hljóðmengun af völdum bílaumferðar er sömuleiðis vandamál þar sem 

umferð er mikil. 

 Fjöldi bifreiða í heiminum hefur verið að aukast ár frá ári og sem dæmi má nefna 

að í Kína árið 1985 voru aðeins til 350 þúsund einkabifreiðar en árið 1994 var fjöldinn 

kominn í eina og hálfa milljón og árið 2002 voru þær orðnar um tvær milljónir talsins. 

Árið 2010 er búist við því að sá fjöldi verði farinn að nálgast tuttugu milljónir. Slíkur 

bílafjöldi mun verða þess valdandi að loftmengun verður gríðarleg þar sem bílanotkun er 

mest og það er nú þegar mikið vandamál í mörgum stærri borgum. Ýmis atriði geta 

sömuleiðis haft áhrif á það hversu mikil mengunin er hverju sinni svo sem loftslag, stærð 

borga og veðurfar.
5
 

 Flugsamgöngur hafa, líkt og aðrar hraðvirkar og fljótlegar samgönguleiðir aukist 

gríðarlega síðustu ár og áratugi. Fólk ferðast mikið meira með flugi á milli heimshluta og 

                                                 
3
 Marsh, W. M.og Grossa J. M., Jr.: Environmental Geography: Science, Land use and Earth Systems. 

(John Wiley & Sons, New York 2002), 213. -214. bls. 
4
 Marsh, W. M.og Grossa J. M., Jr.: Environmental Geography: Science, Land use and Earth System, 217. 

bls. 
5
 Marsh, W. M.og Grossa J. M., Jr.: Environmental Geography: Science, Land use and Earth System, 214. 

bls. 
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borga en það gerði áður og sömuleiðis eru menn farnir að ferðast meira erlendis í frítíma 

sínum. Uppgangur í þróunarríkjunum á þarna einnig hlut að máli en þar eru sífellt fleiri 

farnir að geta leyft sér að nota flug sem samgönguleið og hefur það óneitanlega valdið 

aukningu á flugferðum í heiminum. Flugvélar nota mikið eldsneyti enda mjög öflug og 

hraðskreið tæki og er útblástur þeirra því töluverður. Eins mikill og vöxturinn hefur verið 

í flugi síðustu áratugi er spurning hvernig sú þróun verður í framtíðinni ef til þess kemur 

að fari að skerast á olíubirgðir heimsins eins og margt bendir til um þessar mundir. Komi 

til þess þarf að skoða notkun annarra orkugjafa til flugsamgangna og eru rannsóknir og 

prófanir á öðrum umhverfisvænni orkugjöfum nú þegar hafnar þó svo að þær séu ekki 

komnar það langt á veg að hægt sé að tala um að þeir geti leyst olíuna af hólmi í náinni 

framtíð. 

 Eyðing ósonlagsins hefur verið þó nokkuð áleitið umræðuefni síðustu áratugi og 

er sú eyðing sögð vera aðallega komin til vegna mikillar mengunar frá iðnríkjunum. 

Ósonlagið er nokkurs konar hjúpur sem verndar jörðina fyrir skaðlegum útfjólubláum 

geislum sólar og liggur á milli 15 og 55 kílómetra bili yfir jörðu. Efnasambönd eins og 

klór og köfnunarefnisoxíð sem berast út í andrúmsloftið af manna völdum stuðla að 

eyðingu ósonlagsins. Mikil aukning var í losun þessara efna á árunum milli 1950 og 1985 

og eru þau til dæmis að finna í úðabrúsum og kælikerfum fyrir loftkælingar. Eyðing 

ósonlagsins hefur verið mest við heimsskautin og er nú nokkuð stórt gat á ósonlaginu yfir 

Suðurskautslandinu sem hefur verið að stækka síðustu áratugi.
6
 Það rennir enn frekar 

stoðum undir það að mengun er alþjóðlegt vandamál en ekki staðbundið því sú eyðing 

sem á sér stað yfir pólunum er ekki komin frá Norður- eða Suðurskautslandinu heldur frá 

ríkjunum við miðbaug þar sem súrt regn verður til. Það fellur síðan mikið norðar á 

hnettinum og veldur þar ósoneyðingu. 

 Hér að ofan var minnst á loftmengun í formi fnyks eða óþefjar. Slík mengun er 

ekki nauðsynlega skaðleg en af henni hljótast óneitanlega nokkur óþægindi fyrir þá sem 

þurfa að anda henni að sér. Verksmiðjur sem ekki hafa tiltækan búnað til að eyða ólykt 

og fýlu skaða gæði loftsins umhverfis verksmiðjuna. Íbúar í námunda við slíkar 

verksmiðjur þurfa að sætta sig við að þurfa sífellt að anda að sér óþefnum og eins er búið 

                                                 
6
 Marsh, W. M.og Grossa J. M., Jr.: Environmental Geography: Science, Land use and Earth System, 216. 

bls 
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að skaða umhverfið í kring með tilliti til útivistar. Ef engar reglugerðir eða annað geta 

komið í veg fyrir að verksmiðjan mengi óáreitt er líklegt að hún haldi áfram að dæla út 

fnyknum því á meðan svo er kostar það hana ekkert að valda menguninni. Íbúar í kring 

og aðrir sem meta gæði þess að geta andað að sér hreinu og fersku lofti bíða hins vegar 

skaða af. 

 Ein önnur tegund mengunar er hljóðmengun en slík mengun getur orðið til af 

völdum bíla- eða flugumferðar, háværra skemmtistaða eða annarrar háværrar starfsemi. 

Hljóðmengun er raunar mjög algeng og eru margir sem verða fyrir slíkri mengun bæði í 

leik og starfi. Hljóðmengun má flokka í tvennt, hávaða sem skemmir heyrn og hávaða 

sem hefur áhrif á einstaklinga með því að koma í veg fyrir svefn, hvíld eða einbeitingu. 

Hljóðmengun getur spillt ró þeirra sem ekki hafa ánægju af hávaða sem starfsemi eða 

umferð veldur. Dæmi má nefna um íbúðarhús sem standa í námunda við hávaðasöm 

mannvirki. Þeir sem gætu haft áhuga á að kaupa sér húsnæði nálægt slíkum mannvirkjum 

ættu að gera sér grein fyrir þeim hávaða sem getur hlotist af þeirri nálægð og einnig því 

að erfitt getur verið að selja slíkt húsnæði aftur vegna hávaðamengunar. Á hinn bóginn er 

einnig til í myndinni að slík mannvirki komi eftir að búið er að festa kaup á eign. 

Kaupendur gætu hafa keypt keypt húsnæði í þeirri trú að þeir fengju ró og næði í 

umhverfinu og það jafnvel verið forsenda fyrir kaupunum. Væri það síðan ekki raunin 

myndu lífsgæði þeirra sem meta ró og næði mikils eflaust skaðast. Að sama skapi gæti 

nálægð við háværan skemmtistað, flugvöll eða hraðbraut rýrt verð húsnæðis seljanda til 

næstu mögulegu kaupenda þar sem ef til vill væri ekki vilji fyrir því að greiða það verð 

sem annars fengist fyrir húsnæðið væri ekki fyrir hljóðmengunina.  

 

 

2.3 Mengun á vatni, sjó og landi 

 

 Þekkt dæmi mengunar á landi er losun á skaðlegum úrgangi frá 

iðnaðarfyrirtækjum og verksmiðjum út í jarðveginn. Ef engin höft eru á þeirri losun reyna 

fyrirtæki að líkindum að losa sig við úrgang á sem ódýrastan og einfaldastan máta og 

gæti ódýrasta lausn fyrirtækis verið að urða úrgang í námunda við það. Á þann hátt getur 

fyrirtækið sparað kostnað sem annars kæmi til vegna flutningsins og kostnað sem gæti 
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mögulega hlotist af því ef fyrirtækið væri skikkað til að urða úrganginn á umhverfisvænni 

máta eða að farga honum í endurvinnslu eða á hreinsunarstöðvum. Ýmis skaðleg efni 

komin frá iðnaði eru mjög lengi að eyðast og brotna niður í jarðvegi og sum eyðast 

jafnvel aldrei. Einnig geta efni borist frá urðunarstað og mengað jarðveg annarsstaðar. Sé 

efnum til dæmis veitt út í stöðuvötn eða ár dreifa þau sér enn hraðar en á landi. 

Úrgangsefni geta skaðað lífríki og náttúru á mjög stóru svæði og valdið óbætanlegu tjóni. 

Hætta er á að fiskistofnar í ám og stöðuvötnum hrynji og möguleiki er að lífríkið geti 

breyst til frambúðar við slík ytri áhrif.  

 Höf þekja gríðarstóran hluta jarðskorpunnar en ná þau alls yfir 71 prósent af 

yfirborði jarðar. Hafið hefur í gegnum aldirnar veitt mannfólkinu miklar búbjargir. Ásamt 

því að vera heimkynni fjölmargra dýra- og plöntutegunda eru höfin uppspretta marga 

lífsnauðsynlegra fæðutegunda fyrir fjölda fólks á jörðinni. Mörg samfélög eiga jafnvel 

allt sitt komið undir því að eiga aðgang að auðlindum hafsins. Við fáum því margar 

auðlindir úr hafinu en nútímamaðurinn veitir einnig miklu magni af efnum út í hafið og 

þar með talið efnum sem geta skaðað lífríkið. Mengun hafs er mest við strendur þar sem 

borgir og bæir hafa risið í kringum sjávarútveg eða annan iðnað en um 95 prósent af 

fiskafla heimsins koma úr sjónum næst ströndum.
7
 Áframhaldandi mengun við strendur 

er þess vegna nokkuð alvarlegt mál og getur valdið því að mikilvægir fiskistofnar hrynji 

eða deyi út. Sjávarmengun er skilgreind svo í OSPAR samningnum sem fjallar um varnir 

gegn mengun á Norðaustur-Atlantshafi:  

 

      Mengun [sjávar] merkir að orka eða efni berist beint eða óbeint í hafsvæðið frá   

     mönnum og stofnar eða kann að stofna heilsu manna í hættu, skaðar lifandi auðlindir   

     og vistkerfi hafsins, veldur sjónmengun eða hindrar önnur lögmæt not hafsins.
8
  

 

Árstraumur ber stóran hluta mengunar til stranda, en þaðan getur borist mikil mengun frá 

landi sem strandsjórinn tekur við ásamt afrennslisvatni ofan af landi, frárennsli heimila 

og fyrirtækja og mengunarefnum frá skipum. Meginuppspretta sjávarmengunar er þegar 

allt kemur til alls mengun sem berst frá landi niður að sjó. Slík mengun kallast 

punktmengun þar sem hún er komin frá einni ákveðinni uppsprettu. Mengun komin af 

                                                 
7
 Gunnar G. Schram: Framtíð jarðar. (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 1993), 65. bls. 

8
 OSPAR samningurinn. Sjávarmengun. Sótt 14. ágúst 2008 af: http://www.ospar.org 
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fleiri en einni uppsprettu getur hins vegar borist til sjávar með ryki, úrkomu eða 

uppgufuðum efnum eða efnasamböndum. Úrgangurinn er misskaðlegur og sumt af 

honum brotnar auðveldlegar niður en annað, svo sem málmar og þrávirk lífræn 

efnasambönd. Þau leysast ekki upp eða brotna niður heldur hlaðast þess í stað upp á 

botninum. Þessi efni geta borist þaðan í lífverur sem safna í sig slíkum efnum og einnig 

er til að fremur meinlítil efnasambönd verði að eiturefnum þegar þau komast í tæri við 

vissar tegundir lífvera. Neysla á menguðu sjávarfangi getur haft í för með sér margvíslega 

sjúkdóma og kvilla svo sem veirulifrarbólgu og mýrarköldu.
9
 Skólpmengun sem berst til 

sjávar getur borist frá íbúabyggð, fiskvinnslu, búfjárslátrun og frá iðnaði á borð við 

mjólkurbú, fiskeldi og stóriðju. Einnig getur hlotist mengun af völdum sigvatns frá 

sorpurðunarstöðvum. 

 Þegar olíuskip stranda getur gríðarlegt magn olíu borist út í sjó í nágrenni við 

slysstaðinn og haft þar í kring skaðleg áhrif á allt lífríki sem geta varað til mjög langs 

tíma. Hætta er á að fuglar, fiskar og önnur dýr og gróður drepist eða bíði skaða af á stóru 

svæði kringum slysstaðinn þannig að slík slys geta, ef illa fer, verið mjög skaðleg 

lífríkinu. 

 Geislavirk efni eru enn ein uppspretta mengunar en þau má finna í umhverfinu og 

eru þau bæði hluti af náttúrunni og komin af manna völdum. Geislavirk efni sem koma 

frá mönnum eru að mestu leyti komin til vegna einhvers konar notkunar á kjarnorku og 

helstu uppsprettur þeirra eru tilraunir með kjarnorkuvopn, kjarnorkuiðnaður frá 

endurvinnslustöðvum og kjarnorkuslys. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Gunnar G. Schram: Framtíð jarðar, 65. bls. 
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3. Markaðslausnir mengunarvandans 
 

Eins áður kom fram er hægt að leysa mengunarvanda með lausnum á sviði stjórnmála eða 

markaða og viðskipta og verður hér farið yfir þær helstu markaðslausnir sem mögulegt er 

að beita. Það þýðir einfaldlega að umhverfið er gert hluti af markaðshagkerfinu og 

verðmyndun er notuð til að skilgreina verðmæti þess. Þegar um það ræðir eru samningar 

notaðir til að halda mengun í skefjum eða gera mönnum kleift að fá skaða vegna 

mengunar annarra bættan. 

 

 

3.1 Markaðslausnir 

  

Mengun er sem fyrr segir dæmi um neikvæð ytri áhrif eða utanaðkomandi kostnað. Þau 

valda því að þriðji aðili sem stendur utan við viðskiptin verður fyrir áhrifum af þeirra 

völdum. Dæmið sem hér fyrr var tekið um verksmiðju sem veitir úrgangi út í laxveiðiá og 

spillir veiðinni má skoða í því tilliti. Þeir veiðimenn sem vilja veiða í ánni verða fyrir 

skaða af völdum mengunarinnar því mengunin gerir það að verkum að ekki er hægt að 

nýta ána til veiða. Sé landið sem áin rennur í gegnum ekki í einkaeign er óvíst að 

veiðimennirnir geti neitt gert til að stöðva mengun verksmiðjunnar. Ólíklegt má telja að 

eigendur verksmiðjunnar hætti menguninni hafi þeir ekki af því neinn hag en sé áin hins 

vegar í einkaeigu hefur verksmiðjan ekki heimild til að veita í hana úrgangi sínum án 

leyfis. Skýr eignarréttur landsins er því forsenda þess að veiðimennirnir hafi kröfu á 

verksmiðjuna að stöðva mengunina. Verksmiðjan hefur ekki rétt til að menga á sem 

rennur í gegnum land eiganda þess vegna þeirra spjalla sem mengunin veldur landinu 

nema um það sé samið.Verksmiðjan verður því að færa urðunarstað sinn eða greiða 

landeigandanum fyrir þann skaða sem af menguninni hlýst.  

 Markaðslausnir felast þannig í stuttu máli í því að sá sem mengar eign eða 

umráðasvæði annars þarf að semja við eigandann um leyfi til að nota eign hans eða   

umráðasvæði á þennan hátt og greiða fyrir það umsamið verð. Samningar takast um 

greiðslu ef báðir sjá sér hag í því og þannig er mengunin verðlögð. Hægt er að takmarka 
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mengun að einhverju leyti með því að koma á eignarrétti. Ef sá sem mengar þarf að 

greiða fyrir mengunina er hvati fyrir hann að draga úr menguninni. Það sem mengað er, 

hvort sem það er land, vatn, á eða annað, verður að vera í einhvers eigu því ekki er hægt 

að láta þann sem mengar greiða skaðabætur eða aðrar bætur vegna mengunar ef hann veit 

ekki hverjum hann á að greiða bæturnar. Því er ekki hægt að gera verksmiðjueigandann 

skaðabótaskyldan nema einhver eigi tilkall til þess sem fyrir menguninni verður. 

 Ef eignarréttur umhverfis er skýr er hægt að fara með umhverfið á sama hátt og 

hverjar aðrar eignir manna. Dæmi um það má nefna er að verði aðili fyrir því að keyra bíl 

sínum utan í bíl einhvers annars getur sá eigandi krafið tjónvaldinn um bætur vegna 

mögulegra skemmda sem kunna að hljótast við áreksturinn. Það hlýst af því að 

eignarréttur bílsins sem ekið er utan í er skýr.Væri hins vegar keyrt utan í bíl sem enginn 

á eða enginn veit hver á er erfitt að ætla að bæta einhverjum tjónið. 

 Annað dæmi má nefna um grænan frjósaman haga. Ef haginn er ekki í 

einkaeign skapast líkur á ofbeit vegna þess að allir bændur beita skepnum sínum á 

hagann. Ef óslitin beit er á haganum leiðir það að lokum til þess að haginn tapar 

eiginleikum sínum og verður vegna ofbeitar ónýtanlegur. Væri hann hins vegar í 

einkaeign einhvers bónda í sveitinni væru hagsmunir bóndans að halda haganum í rækt 

og myndi hann því takmarka beit að honum eða leigja að honum aðgang til fárra annarra. 

Ef haginn er í einkaeign er enn fremur líklegra að betur sé hugsað um hann og þess gætt 

að á hann sé borinn áburður og hann plægður eða annað gert til að halda honum í góðu 

ástandi. Ef enginn á hagann og afnot hans eru öllum frjáls verður hann ofbeittur en það 

veldur jafnframt því að allir tapa. Hér er eignarréttur grundvallaratriði því ef afnot hagans 

eru frjáls reyna allir að fá sem mest fyrir minnst og leiðir það til þess að haginn mun að 

lokum eyðileggjast. 

  

 

3.2 Markaðslausnir mengunar í framkvæmd  

 

Það er ekki alltaf auðsótt mál að koma á eignarrétti. Auðvelt er að koma á eignarrétti á 

land eða stöðuvatn en öllu erfiðara getur reynst að koma á eignarrétti á fyrirbæri sem er 

ósnertanlegt og ósýnilegt eins og andrúmsloft til dæmis er. Því er hægt að beita 
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markaðslausnum þegar skýrt er hvaðan mengunin kemur en þegar uppspretta hennar er 

óljós getur verið hentugra að beita stjórnmálalausnum. Á landi er hægt að afmarka svæði 

til eignar og nokkuð auðvelt er að fylgjast með hvort land sé mengað. Öllu erfiðari 

viðfangs er mengun sem verður fyrir ofan eða neðan landið eða mengun þar sem skaðleg 

áhrif koma ekki fram fyrr en seinna eins og raunin er oft með eitraðan úrgang. Ef 

landeigandi getur ekki með beinum hætti sýnt fram á þann skaða sem mengunin veldur 

eða sýnt fram á hver veldur henni, aukast líkur á að of mikill úrgangur sé losaður án 

heimilda. Þetta eru oft kallaðir markaðsbrestir en nær væri að kalla þetta vandamál við 

eignarrétt.
10

  

 Oft eru stefnur í mengunarvarnarmálum ekki markaðar með tilliti til eignarréttar 

heldur er litið á mengun sem neikvæðan fylgifisk neyslusamfélagsins og það sé á herðum 

ríkisvaldsins að leysa úr vandanum. Reglugerðir um mengun eru gefnar út þar sem sett er 

hámark á losun mengunar og sektir gefnar út á þá sem fara fram úr mengunarheimildum. 

Gallinn við það er sá að sektargreiðslurnar renna sjaldnast til þeirra sem bíða skaða af 

menguninni.
11

  

 Kostir frjálsra markaða eru að með þeim hafa aðilar möguleika á að verða betur 

settir en án viðskipta. Þetta á líka við um frjáls ,,viðskipti“ með mengun. Í því samhengi 

má nefna dæmi um sorphirðu. Myndu allir henda heimilissorpinu sínu út á götu yrðu 

borgir og bæir fljótt mjög óhreinar. Til að koma í veg fyrir það greiða húseigendur 

sorpgjald sem fer í að borga sorphirðufólki laun. Báðir aðilar eru betur settir eftir 

viðskiptin, íbúar halda umhverfi sínu hreinu og sorphirðan skapar fólki atvinnu. Taka skal 

þó fram að úrgangur og rusl verður ekki að mengun fyrr en það hefur í för með sér 

utanaðkomandi kostnað fyrir þriðja aðila. Ef rusl er til að mynda farið að lykta eða orðið 

það mikið að það fer að berast yfir á landareignir annarra er það orðið að mengun.
12

 

 Séu þeir sem menga látnir bera kostnaðinn af menguninni er hvati fyrir 

mengunarvalda að reyna að halda henni í lágmarki. Sé hagkvæmara fyrir aðila að draga 

úr mengun fremur en að greiða kostnaðinn af henni má gera ráð fyrir að dragi úr mengun. 

Það er þó háð því að hægt sé að greina mengunarvaldinn og þær skemmdir sem af honum 

                                                 
10

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism. (Pacific Research Institute for 

Public Policy, San Francisco 1991), 136. bls. 
11

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 136. bls. 
12

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 135.- 136. bls. 

 



 16 

hljótast en slík skilyrði þurfa einnig að vera til sé um að ræða reglugerðir eða sektir 

stjórnvalda þegar kemur að mengunartakmörkunum. Ef ekki er unnt að greina hver 

uppruni mengunar er og því ekki unnt að leysa vandann með myndun eignarréttar, er ekki 

nauðsynlega hægt að beita reglugerðum því ef enginn veit hver það er sem mengar er 

snúið að hafa hendur í hári hans. Þegar um það ræðir er hæpið að hægt sé að beita 

aðgerðum til að stöðva hann því óvíst er að til séu aðferðir til að komast að því gegn 

hverjum slíkar aðgerðir eigi að beinast. Enn fremur má segja að ef óskýrt er hver eða 

hverjir verða fyrir menguninni megi setja spurningamerki við það hvort menn þurfi yfir 

höfuð af hafa af menguninni miklar áhyggjur. Það er álitaefni hvort réttlætanlegt sé að 

setja höft og reglugerðir yfir eitthvað sem stjórnvöld, eða aðrir sem hafa með slíkt að 

gera, telja að sé hættulegt eða heilsuspillandi án þess að hafa fyrir því nein teljandi rök. 

Ef ekki er um neinn sjáanlegan eða greinanlegan skaða að ræða er ekki víst að það sem 

stjórnvöld telji mengun sé yfir höfuð mengun.  

 Þegar krefjast á skaðabóta vegna mengunar þarf að huga að ýmsu og eitt af því 

er sú staðreynd að ekki er alltaf aðeins um að ræða tvo aðila, þann sem mengar og þann 

sem verður fyrir menguninni, heldur eru oft á tíðum margir aðrir aðilar sem sitja sitthvoru 

megin við borðið. Hugsanlegt er að margir verði fyrir neikvæðum áhrifum mengunar en 

hver og einn verður aðeins fyrir smávægilegum skaða. Í slíkum tilfellum telur hver og 

einn sig ekki hafa af því hag að sækja málið og reyna að fá skaðann af menguninni 

bættan, bæði tíma og kostnaðar vegna. Sé einhver mengunarþolanna tilbúinn að sækja 

málið og reyna að fá skaðabætur vegna minniháttar skemmda eða skaða, munu hinir sem 

sátu hjá engu að síður njóta af því góðs og þegar um það ræðir eru þeir laumufarþegar (e. 

free riders). Í slíkum tilvikum gæti verið ráð að stofna hagsmuna- eða þrýstihóp 

mengunarþola þar sem allir leggja eitthvað til málsins, svo sem fjármagn eða tíma. 

Svipaða sögu er að segja þegar þeir sem valda menguninni eru fleiri en einn. Á meðan 

vatnsmengun kemur frá greinanlegri uppsprettu, svo sem verksmiðju, er tiltölulega 

auðvelt að krefjast skaðabóta sé eignarréttur hins mengaða skýr. Ef uppruni 

mengunarinnar er á hinn bóginn ekki skýr er málið öllu erfiðara viðfangs því mjög 

kostnaðarsamt getur verið að greina upptök mengunarinnar og rekja til hvers og eins. Í 
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slíkum tilfellum getur verið heppilegt að setja á einhvers konar reglugerðir sem eiga við 

þá sem valda mengun vegna atvinnustarfsemi.
13

 

  Kvótakerfi á mengunarlosun er nokkurs konar blanda markaðslausna og 

stjórnmálalausna þar sem stjórnmálamenn setja hámarksþak á þá mengun sem heimilt er 

að losa og sá kvóti getur síðan gengið kaupum og sölum. Slíkt gefur þó færi á 

fyrirgreiðslustjórnmálum og mengunarvaldar gætu reynt að hafa áhrif á stjórnmálamenn 

með það hversu hátt þakið ætti að vera. Eigi eingöngu að notast við markaðslausnir við 

kvótakerfi verða þeir sem menga og þeir sem fyrir menguninni verða að semja sín á milli 

um hámark mengunar. Sé sú aðferð notuð er hvati fyrir báða aðila til að meta kostnað og 

ábata mengunarinnar miðað við það hvert hámarksþakið er.
14

 

 Kvótakerfi í einhverri mynd getur verið skilvirkt og hagkvæmt tæki til að hafa 

stjórn á magni mengunar en algengara er þó að ákvarðanir um magn losunarheimilda séu 

ákveðin af stjórnvöldum og frjáls markaður með heimildir er því ekki ofarlega á baugi 

um þessar mundir að minnsta kosti. Það væri ekki nema ef eignarréttur væri í öllum 

tilvikum mjög skýr að hægt væri að koma á algjörlega frjálsum markaði með 

losunarheimildir.
15

 

 Þegar auðlindir eru ekki markaðssettar er erfitt að áætla verðgildi þeirra, en séu 

þær markaðssettar er varla þörf á reglugerðum. Þegar mengunartakmarkanir eru settar af 

stjórnvöldum er ennfremur hætta á að eigin hagsmunir þeirra sem fara með lagasetningar 

ráði för sem gerir það að verkum að ákvörðunin verður öllu fremur pólitísk en að hún taki 

mið af kostnaði og ábata.
16

 Að mati Jerry Taylor er áhrifaríkast ef menn í viðskiptum 

fremur en stjórnvöld fái að stjórna mengun og aðilar á markaði hafi tækifæri til að finna 

bestu leiðir til að ná þeim markmiðum sem snúa að umhverfinu. Reglugerðir stjórnvalda 

sem krefjast þess að stjórnmálamenn ákveði nákvæmlega hvaða tækni og 

framleiðsluaðferðir eigi að nota til að halda mengun innan marka í hverjum einasta geira 

þjóðarinnar, krefjast þess að embættismenn hafi gríðarlega þekkingu á hverju sviði fyrir 

sig sem er í raunveruleikanum ómögulegt. Hver geiri atvinnulífsins er sérstakur og 

misjafnt er hversu vel er hægt að ráða við mengun og um hvaða mengunarvald er að 

                                                 
13

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 139.- 140 bls.  
14

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 147. bls. 
15

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 147. bls. 
16

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 140,- 141. bls. 
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ræða, jafnvel í svipuðum iðnaði. Vegna þess að ekki er til mannskapur til að geta áætlað 

hvert tilvik fyrir sig og hvaða tækni og framleiðsluaðferðir er best að nota, verða 

stjórnvöld að láta eitt yfir alla ganga.
17

 

 Taylor álítur einnig að heilbrigð skynsemi og reynsla segi okkur að stjórnendur 

innan hverrar verksmiðju fyrir sig séu betur í stakk búnir til að finna bestu lausnir til að 

halda aftur að mengun fremur en stjórnmálamenn sem þekkja aðstæður ekki næstum því 

jafn vel. Það hlýst ekki eingöngu af því að stjórnendur hafi betri þekkingu á fyrirtækinu 

og framleiðsluaðferðum þess, heldur einnig að vegna þess að samkeppni gerir það að 

verkum að reynt er að halda kostnaði í lágmarki og ólíklegt er að embættismenn liggi 

andvaka á næturna leitandi nýrra lausna á vandamálum sem snúa að mengunarvörnum. 

Taylor tekur dæmi frá hagfræðingunum Daniel Klein og Pia Koskenoja en þau benda á að 

þegar við förum á veitingastað og pöntum okkur mat, höfum við eingöngu kröfur um 

hvernig maturinn á að smakkast. Við segjum ekki kokkinum hvernig hann eigi að skera 

niður hráefnið og við segjum heldur ekki framkvæmdastjóranum hvaðan hann eigi að fá 

hráefnið og geyma það eða hvernig þjálfa eigi starfsfólkið. Viðskiptavinir hafa eingöngu 

áhuga á matnum sem þeim er á borð borinn og eins og Adam Smith benti á eru það 

frumkvöðlar á markaðnum sem hafa með það að gera að varan sem viðskiptavinurinn fær 

í hendurnar verði eins og viðskiptavinurinn vill að hún sé. Frumkvöðlar sem ná góðum 

árangri eru sérfræðingar í staðbundnum tækifærum til að gera það sem gera þarf til að 

vara mæti væntingum viðskiptavina og samkeppni um viðskiptavini veldur því að þeir 

reyna stöðugt að bæta vöruna.
18

 

 

  

3.3 Markaðslausnir vatnsmengunar 

 

 Markaðslausnir mengunarvanda geta verið erfiðar í framkvæmd þegar um er að 

ræða mengun í vatni. Vegna þeirra ástæðna að oft er ekki auðvelt að koma auga á eða 

finna mengunina og einstaklingar og stofnanir eiga að jafnaði ekki réttinn að hreinu vatni, 

                                                 
17

 Taylor, Jerry: Environmentalism in a Market Economy: Creative Ideas. Cato Institute 1997. Sótt 3. 

september 2008 af: http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=6847  
18

 Taylor, Jerry: Environmentalism in a Market Economy: Creative Ideas. 
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er nokkuð auðvelt að firra sig ábyrgð vegna úrgangslosunar í ám, vötnum eða höfum og 

skella skuldinni á aðra.
19

 Í slíkum tilvikum má ef til vill nota markaðslausnir og 

stjórnmálalausnir í bland. Hreint vatn verður sífellt verðmætara og er því stöðugt verið að 

leita leiða til að koma í veg fyrir skaðlega mengun og reyna að gera vatn að vöru á 

markaði með stofnun eignarréttar. Stjórnvöld geta beitt sér fyrir því að koma á eignarrétti 

á vatni og grunnvatni sem víðast og má þá á markaði oft leysa mörg vandamál vegna 

mengunar. Erfitt getur reynst að hafa stjórn á auðlindum eins og fiskistofnum því þeir 

fara víða og taka ekki mið af landamærum eða annarri aðgreiningu landsvæða. Ekki er 

mögulegt að girða af úthöfin, en hægt er að útvíkka eignarrétt á landsvæðum, koma á 

framseljanlegum kvóta og knýja fram frekari eignarrétt á hafsvæðum eins og auðið er. 

Þessar markaðslausnir geta stuðlað að minnkun mengunar á hafi úti.
20

 

 Mögulega má leysa vandann þannig að þeir sem nota hreint vatn í 

atvinnustarfsemi hafi skýrt umboð til að leita réttar síns sé það mengað af öðrum aðilum. 

Vegna atvinnustarfseminnar er hvati fyrir fyrirtækið til að fylgjast með gæðum vatnsins 

og hvort hugsanlega sé verið að menga það.
21

 

 Grunnvatn er orðin ein af mikilvægari auðlindum heimsins en frá grunnvatni 

kemur um þessar mundir meira en helmingur alls drykkjarvatns í heiminum. Hins vegar 

hafa áhyggjur manna af auðlindinni aukist vegna ófullnægjandi umgengni og stjórnun við 

uppsprettur grunnvatns, sem eftir einhvern tíma, gæti leitt til þess að það verður uppurið 

eða ónýtt til notkunar vegna mengunar. Þeir sem fylgjandi eru markaðslausnum segja að í 

olíuiðnaðinum hafi álíka vandamál verið leyst með góðum árangri. Grunnvatn er, líkt og 

olíulindir, auðlind í vökvaformi sem viðkvæm er fyrir mengun, skemmdum og ofnýtingu. 

Í olíuiðnaðinum hefur verið komið á áætlun sem framselur eignarrétt einstaklinga inn í 

sameiginlega heild eða nokkurs konar félag. Því er svo stjórnað af einum aðila sem 

úthlutar arði hlutfallslega til þeirra sem hlut eiga og á meðan framleiðslu stendur er 

lindunum stjórnað með hagsmuni heildarinnar í huga.  Á þennan hátt geta eigendur nýtt 

sér eignarrétt sinn á skilvirkari hátt og getur endurúthlutun eignarréttar á þennan hátt 

verið mikilvæg aðferð til frekari einkavæðingar. Þessi aðferð er ekki alltaf sú auðveldasta 

en hefur þó verið notuð í olíuiðnaðinum með góðum árangri í mörg ár. Nú þegar 

                                                 
19

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 138.- 139. bls. 
20

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 154.- 155. bls. 
21

 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 139. bls. 
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grunnvatn verður sífellt mikilvægara má vel hugsa sér að aðferðin geti einnig nýst til 

stjórnunar auðlinda þess og sýnir þetta dæmi að auðlindir sem eru í einkaeign eru líklegri 

til að vera nýttar á skynsamlegri hátt.
22

 

 

 

3.4 Markaðslausnir loftmengunar 

 

Loftmengun er sú mengun þar sem erfiðast er að beita lausnum eignarréttar en þó er 

mikilvægt að reyna að finna lausnir til að takmarka hana. Andrúmsloft er stöðugt á reiki, 

kostnaðarsamt er að rekja skaðlegar lofttegundir til uppruna síns og áhrif mengunar geta 

verið lítil í fyrstu og aukist með tímanum. Þetta gerir að verkum að kostnaðarsamt getur 

verið að skilgreina og framfylgja eignarrétti og hefur því hingað til iðulega verið beitt 

ýmsum reglugerðum til að hafa stjórn á menguninni.
23

 Á hinn bóginn eru þó ýmsar leiðir 

færar til að beita markaðslausnum á lausn loftmengunarvanda. Gífurlegu fjármagni hefur 

verið eytt í stjórnunarkostnað og annan kostnað vegna setningu reglugerða til að 

takmarka mengun og tölvert stór hluti þess fjármagns er vegna slíkra reglugerða er snerta 

loftmengun. Þegar um svo stórar upphæðir er að ræða er mikið í húfi fyrir marga og því 

er hætt við, eins og að ofan sagði, að fyrirgreiðslustjórnmál verði stór hluti af 

ákvarðanatökuferlinu.
24

 Þrýstihópar geta haft mismikil áhrif á stjórnmálamenn eftir 

styrkleika þeirra sem eykur líkur á því að mikið verður lagt upp úr sumum málaflokkum 

en lítið úr öðrum þó ef til vill sé um að ræða alveg jafn mikilvæga málaflokka. 

 Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að hitastig í heiminum sé að hækka vegna 

gróðurhúsaáhrifa af manna völdum sem haft geti slæmar afleiðingar í framtíðinni. Ýmsir 

stjórnmálamenn hafa lagt á þetta mál töluverða áherslu og látið mikið fé rakna til 

rannsókna á þessum áhrifum og leiða til að bregðast við þeim. Hins vega eru aðrar 

rannsóknir sem gefið hafa til kynna að engin hætta sé á ferðum og alls ekki víst að 

hækkandi hitastig jarðar sé af manna völdum heldur sé það vegna eðlilegra hitabreytinga 

                                                 
22

 Smith, Fred L. Jr.: A Free Market Environmental program. Cato Journal, 11. bindi, nr. 3. (Cato Institute, 

1992), 466. bls. Sótt 4. september 2008 af: http://www.cato.org/pubs/journal/cj11n3/cj11n3-10.pdf  
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 Anderson, Terry, L. og Leal, Donald R.: Free Market Environmentalism, 155. bls. 
24
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sem verða á jörðinni með ákveðnu millibili. Það hefur því ekki verið sannað að hitastig 

jarðar fari hækkandi vegna óeðlilegra orsaka en gerir það þó að verkum að ýmsir hópar 

og félög beita stjórnvöld þrýstingi um að ráðast í aðgerðir og rannsóknir vegna 

gróðurhúsaáhrifa. Sumir stjórnmálamenn beita sér fyrir aðgerðum á sviðinu þó þeim sé 

ekki fullkunnugt um hvort á því sé þörf. Þetta kann að valda því að miklu fjármagni er 

ekki verið að ráðstafa á sem hagkvæmastan og skynsamastan máta vegna ónógra eða 

rangra upplýsinga. 

 Sé hækkandi hitastig á jörðinni raunverulegt vandamál má beita  

markaðslausnum við vandamálið á tvennan hátt. Í fyrsta lagi að hvetja til nýsköpunar og 

lausnum vegna þeirra vandamála sem hækkandi hitastig veldur.
25

 Í því felst að ef margir 

leita lausna á vandanum er um að ræða margar tillögur og er þá hægt að velja út þær góðu 

og slæmu. Hækki yfirborð sjávar við bráðnun jökla eru mannvirki og annað við strendur í 

hættu og þarf að gera fólki grein fyrir þeirri hættu sem af því stafar og virkja það til þess 

að ráðast í viðeigandi aðgerðir gegn hlýnandi loftslagi. Í öðru lagi má beita 

markaðslausnum við vandamálið á þann hátt að leita lausna til að koma á frekari 

eignarrétti á andrúmsloftið.
26

 

 

 

3.5 Markaðslausnir mengunarvandans í hnotskurn 

 

Flestir hagfræðingar eru sammála um að gæðum sé best ráðstafað á frjálsum markaði en  

það á einnig við um mengun og þann skaða sem mengun getur valdið auðlindum. Með 

því að ,,markaðsvæða“ mengun er hún verðlögð þannig að vitað er hvað mengunin kostar 

og gerir mönnum kleift að ákvarða hagkvæmt magn mengunar út frá því. Fyrirtæki geta 

þannig valið hvort hagkvæmara sé fyrir þau að kaupa mengunarkvóta og fá að menga 

eins og hann heimilar eða verða sé úti um mengunarvarnabúnað. Í þeim tilfellum sem 

hægt er að koma á eignarrétti er oft sá möguleiki til að beita markaðslausnum á 

mengunarvandanum. Sé náttúruauðlind menguð hefur eigandi hennar möguleika á að fá 

skaðann bættan sé eignarréttur hans á auðlindinni skýr. 
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4. Stjórnmálalausnir mengunarvandans 
 

Önnur þeirra tveggja leiða sem hér verða ræddar og nota má til þess að draga úr eða eyða 

mengun, eru lausnir á sviði stjórnmála. Það þýðir að mengunarvandinn er ekki leystur 

með viðskiptum eða samningum manna á milli vegna þeirra ástæðna að kostnaður við að 

koma á samningum er of hár fyrir aðila eða að nánast ógerlegt er að beita þeim 

umfangsins vegna. Stjórnmálalausnir við að draga úr mengun geta átt við þegar ekki er 

ljóst hverjir verða fyrir skaða vegna mengunar og þegar mengunin er það umfangsmikil 

að hún nær yfir landamæri margra ríkja. Í þeim tilfellum getur verið hentugt að koma á 

alþjóðlegu samstarfi þar sem unnið er í samheldni að því að leita leiða sem færar geta 

verið til að draga úr eða minnka mengun.  

 Hér á eftir verða ræddar mögulegar lausnir sem hægt er að beita á sviði stjórnmála 

til að draga úr mengun og verður í því samhengi meðal annars fjallað um samgæði en við 

verndun þeirra frá mengun er oftar en ekki gripið til stjórnvaldsaðgerða. Einnig verður 

greint frá þeim leiðum sem algengast er að stjórnvöld beiti við mengunarvarnir sem og 

þeim vandamálum sem markaðsbrestir valda og verða til þess að gripið er til lausna á 

sviði stjórnmála.  

 

 

4.1 Samgæði  

 

 Andrúmsloftið er ekki í einkaeign en það er engu að síður í allra hag að því sé 

haldið eins hreinu og hægt er. Erfitt er að koma á eignarrétti á andrúmsloftið eðli þess 

vegna þar sem ekki er hægt að snerta það, koma við eða sjá. Andrúmsloft er samgæði 

manna og eins og oft er með samgæði er ekki alltaf farið vel með það. Loftmengun af 

ýmsu tagi er mjög algeng um þessar mundir. Á meðan ekki þarf að greiða kostnað fyrir 

að valda mengun á andrúmsloftinu er varla hvati fyrir menn að draga úr menguninni og 

þess vegna heldur hún áfram og getur jafnvel aukist. Ef allir hugsa fyrst um eigin 

hagsmuni á undan hagsmunum heildarinnar verða að lokum allir verr settir. Gæði loftsins 

minnka vegna mengunar og þó flestir séu sammála um að hreint loft sé ákjósanlegra en 
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mengað heldur mengunin engu að síður áfram. Við óbreyttar aðstæður sjá menn sér ekki 

nógu mikinn hag í að hugsa fremur um hagsmuni heildarinnar, með því að reyna að 

lágmarka mengun, en að reyna að draga úr henni. 

 Samgæði eru í eðli sínu þannig að ekki er greitt beint fyrir notkun þeirra og eins er 

ekki hægt að útiloka neinn frá notkun þeirra. Dæmi um samgæði eru vitar og ljósastaurar. 

Ómögulegt er að meina einhverjum aðgangi að þessum tækjum og þannig er til dæmis 

ekki hægt að útiloka skipstjóra frá því að nota vita við störf sín eða bílstjóra frá því að 

nota ljósskímu ljósastaura. Það að ljós kvikni á ljósastaurum þegar dimma tekur er öllum 

sem eru á ferðast á nóttinni og kvöldin í hag og vitar eru sjófarendum nauðsynlegir. Á 

sama hátt er öllum til góðs að geta andað að sér hreinu lofti og hið sama gildir um loft og 

ljósastaura, útilokun á notkun er ómöguleg. Vegna þess að ókeypis er að nota 

andrúmsloftið er möguleiki að það verði ,,ofnotað“. Ekki þarf að greiða fyrir að anda að 

sér andrúmslofti og því telja menn sig oft á tíðum geta notað það á hvaða hátt sem er. 

 Þegar lausnir á sviði viðskipta á markaði eru ekki tiltækar er í mörgum tilfellum 

hægt að leysa mengunarvandann eða að minnsta kosti takmarka mengun með 

reglugerðum eða lögum af hálfu stjórnvalda. 

 

 

4.2 Stjórnmálalausnir mengunar í framkvæmd 

 

Eins og fyrr sagði geta lausnir á sviði stjórnmála við mengunarvandanum verið gagnlegar 

þegar ófært er að stofna til viðskiptasambands. Nokkrar forsendur verða jafnan að vera 

svo hægt sé að leysa vandann á markaði. Þær helstu eru að eignarréttur þess sem 

mengunin hefur áhrif á verður að vera skýr, að mengunin sé innan afmarkaðs svæðis og 

hún sé tiltölulega staðbundin. Þegar þessar forsendur eru ekki til staðar getur ríkið gripið 

inn í og reynt að leysa vandann með stjórnvaldsaðgerðum. Það getur átt við þegar 

mengun er ekki komin frá einum ákveðnum aðila, þegar eignarréttur er ekki skýr og 

þegar mengun drefir sér yfir ríki eða heimsálfur. Samgæði eru einmitt dæmi um þetta. 

Gagnlegt getur verið að þjóðir heims vinni saman að málum sem snerta stærri landsvæði 

með samhæfðum aðgerðum. Meðal þeirra stjórnvaldsaðgerða sem hægt er að beita til að 

draga úr mengun eru takmarkanir losunarheimilda og skattar á mengun. Stjórnvöld verða 
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því að fylgjast með þeim sem valda mengun og beita sektum eða öðrum ákvæðum sé 

farið fram úr losunarheimildum. Í sumum tilfellum getur reynst arðbærara að leggja 

fremur áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og reyna að koma í veg fyrir mengunina áður en 

hún verður til eða áður en hún verður að vandamáli.  

 Notkun skordýraeiturs, meindýraeyðis og annara slíkra efna sem skaðleg geta 

verið umhverfinu er oft erfitt að rekja. Þegar um það ræðir geta reglugerðir sem banna 

eða takmarka hvernig og hvenær efnin eru notuð verið heppilegar. Þess ber þó að geta að 

menn eru ekki alltaf sammála um hvað sé skaðlegt og hvað ekki í þeim efnum þar sem á 

stundum getur verið erfitt að skera úr um slíkt. Dæmi um það má nefna að skordýraeitrið 

DDT sem áður fyrr var bannað vegna meintra skaðlegra umhverfisáhrifa en er nú mælt 

með til að hefta útbreiðslu malaríu. Notkun DDT var að mestu hætt eftir útkomu 

bókarinnar Raddir vorsins þagna eftir Rachel Carson árið 1962 en þar fullyrti hún að 

fuglalífi stafaði mikil hætta af efninu og eftir það var efnið víða bannað. Á meðan lést 

mikill fjöldi fólks úr malaríu og hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, W.H.O., nú mælt 

með að notkun þess verði aftur leyfð.
27

 

 Stjórnvaldsaðgerðir innan ríkja geta verið gagnlegar við takmörkun 

losunarheimilda ríkja en það er oft fyrsta skrefið í átt til myndun alþjóðlegra samninga 

um takmörkun á losun mengunarvaldandi efna. Kyoto sáttmálinn er dæmi um slíkan 

alþjóðlegan sáttmála þar sem aðildarríki hans hafa komið sér saman um að minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda hvert innan sinna landamæra.
28

 

 

 

4.3 Mengunargjöld 

 

Möguleiki er að takmarka mengun með gjaldlagningu á losun mengandi efna og er þá 

annaðhvort hægt að leggja gjald á hverja einingu eða niðurgreiða gjald á einingu þegar 

losun er minnkuð. Hvort tveggja hvetur þá sem losa slík efni til að hugleiða þann kostnað 

sem losunin veldur. Þessi aðferð er þó ekki gallalaus þar sem hún er fremur kostnaðarsöm 
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 Hannes Hólmsteinn Gissurarson: Er heimurinn enn að farast? (2007). Sótt 4. september 2008 af: 
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Resources. (Blackwell Publishing, Cornwall 2004), 66. bls. 
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þar sem töluverður kostnaður fylgir því að koma henni á. Einnig er kostnaður vegna 

eftirfylgni hennar nokkur. Annað vandamál við slík gjöld er að misjafnt er hversu hratt og 

víða efnin dreifa sér. Sum efni eru fremur staðbundin, svo sem reykjarmökkur, á meðan 

önnur hafa meiri getu til að dreifa sér og má í því sambandi nefna gróðurhúsalofttegundir 

þar sem í raun skiptir engu hvar á jörðinni losun þeirra á sér stað. Reykjarmökkur er 

mengun af því tagi að misjafnt er hvar og hversu mikil áhrifin verða og einnig skiptir 

tímasetning mengunar nokkru máli í því sambandi. Þegar um það ræðir er samræmd 

gjaldtaka vegna mengunar af völdum reykjar ekki nauðsynlega besta leiðin. Það hlýst af 

því að mengun í hverju tilfelli fyrir sig leggur á ólíkan ytri kostnað og þess vegna er ekki 

hagkvæmt að setja á eitt algilt verð á allar uppsprettur mengunar. Hins vegar er hægt að 

grípa til þess ráðs að taka gjald á grundvelli losunar, sem virkar þannig að það sem fer inn 

í framleiðsluna og út úr henni er gert gjaldskylt fremur en áhrifin sem mengunin getur 

valdið.
29

 

 Einn kostur við gjaldtöku vegna mengunar er að hún getur hvatt til nýsköpunar á 

sviði mengunarvarna. Þessi kenning, betur þekkt sem Porter kenningin, leiðir að því líkur 

að mengunartakmarkanir og eftirlit geti meira að segja leitt til ófyrirsjáanlegra tæknilegra 

nýjunga. Þær geti svo leitt til lækkunar framleiðslukostnaðar sem þar með dregur bæði úr 

mengun og heildarkostnaði.
30

 

 

 

4.4 Stjórnvaldsaðgerðir 

 

Sem dæmi um aðgerðir íslenskra stjórnvalda til að sporna gegn mengun má nefna 

reglugerð númer 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit. Markmið reglugerðarinnar eru 

tvíþætt og hljómar svo: 

 

     ...að koma í veg fyrir og draga úr mengun af völdum atvinnurekstrar og athafna sem     

     geta haft í för með sér mengun með því að tryggja að mengunarvarneftirlit sé með  
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 Grafton, R. Quentin, Adamowicz, Wiktor og fleiri: The Economics of the Environment and Natural 

Resources, 68.- 69. bls. 
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     þeim hætti að mengun valdi ekki óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsu  

     almennings, röskun á lífríki eða óhreinkun lofts, láðs eða lagar. Það er einnig markmið    

     reglugerðarinnar að samræma mengunarvarnaeftirlit á landinu, ná fram hagkvæmni í  

     því og koma í veg fyrir tvíverknað og skörun eftir því sem frekast er unnt. Þá er það 

     markmið reglugerðarinnar að upplýsa almenning um mengun og mengunarvarnir.
31

 

 

Breski hagfræðingurinn Artúr Cecil Pigou fjallaði um áhrif markaðsbresta og tengjast 

þær kenningar því umfjöllun um aðgerðir stjórnvalda gegn mengun. Eins og fram hefur 

komið getur markaðurinn við vissar aðstæður ekki ráðstafað gæðum með sem mestum 

ábata og getur þá verið þörf á að grípa inn í með einhverjum leiðum til þess að leiða til 

sem hagkvæmnastar skiptingar. Pigou taldi að í tilfellum sem þessum væri skynsamlegt 

að ríkið kæmi að málum og beitti þeim aðferðum sem það hefði mögulegar til þess að 

markaðurinn skilaði af sér eins miklu og möguleiki væri á.
32

 Þar sem mengun er 

vandamál og ekki er möguleiki að koma á eignarrétti, verða markaðsbrestir og hugsanlegt 

að ríkið þurfi að grípa inn í með reglugerðum þar sem hámark er sett á útblástur eða 

leggja á pigovíska skatta þar sem hver eining af útblæstri sem fyrirtæki lætur frá sér er 

skattlögð. Það er gert til þess að takmarka skaðlega notkun á auðlindum á borð við 

andrúmsloftið þar sem frí notkun getur haft þær afleiðingar að mengun verður meiri en 

æskilegt er. Pigou taldi að ríkisafskipti gætu bætt úr þeim göllum sem markaðsviðskipti 

ráða ekki við. Séu engar reglur til staðar um notkun andrúmsloftsins munu aðilar sem það 

nota leggja utanaðkomandi kostnað hver á annan. 

 Við setningu laga um verð á mengun eða hámark útblásturs eru nokkur atriði sem 

vert er að hafa í huga og ýmsar spurningar sem vakna þegar ríkið á að grípa inn í á 

markaði. Hætt er við að verðskyn manna á mengun tapist og getur það annaðhvort orðið 

hærra eða lægra en það raunverulega væri á frjálsum markaði. Við setningu slíkra laga 

ákveða jafnan fáir útvaldir aðilar án skilaboða frá markaðnum hvert verð mengunar á að 

vera. Stjórnmálamenn sem fara með slíkt vald hafa að jafnaði aldrei allar þær upplýsingar 

sem nauðsynlegar eru svo hægt sé að taka ákvörðun sem leiðir til hagkvæmastar 

niðurstöðu. Þeim er einnig hætt við að velja fremur aðferðir þar sem eru ábatinn er 

augljós en kostnaðurinn ósýnilegri. Þegar ákvarðanir sem þessar eru teknar þarf meðal 
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annars að huga að því hvort verðið sé það hátt að það leiði til óhagkvæmni í rekstri 

fyrirtækja eða að það sé svo lágt að gjaldið leiði ekki til þess að dregið sé úr mengun.
33

 

 

 

4.5 Kyoto bókunin 

 

Kyoto bókunin við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar var 

samþykkt í Kyoto árið 1997 og tók gildi 16. febrúar 2005. Markmið bókunarinnar eru 

meðal annars að koma í veg fyrir hættulega röskun á loftslagskerfinu af manna völdum 

og að stuðla að alþjóðlegri samvinnu um að auðvelda félagslega og efnahagslega aðlögun 

að loftslagsbreytingum. Þau ríki sem standa að baki bókuninni skuldbinda sig til að 

takmarka losun gróðurhúsalofttegunda á árunum 2008 til 2012 þannig að heildarlosun 

aðildarríkja á þessu árabili verði 5,2 prósent lægri en hún var árið 1990. Bandaríkin eru 

ekki í hópi þessara ríkja en 35 prósent af heildarlosun koltvíoxíðs er upprunin þaðan. 

Nokkuð misjafnt er hversu mikið hvert ríki á að minnka losunina en einnig eru sum ríki 

sem hafa heimild til að auka losun. Í ríkjum innan Evrópusambandsins á að minnka losun 

um samtals 8 prósent en fimm ríki sambandsins, Portúgal, Grikkland, Spánn, Írland og 

Svíþjóð fá heimild til að auka losun og af þeim fær til að mynda Portúgal heimild til að 

aukningar um 27 prósent og Grikkland um 25 prósent. Lúxemborg á að minnka losunina 

mest eða um 28 prósent. Af ríkjum sambandsins munar mest um Þýskaland en þar á 

samdráttur í losun að nema 21 prósenti en það er því sem næst helmingurinn af öllum 

samdrætti innan Evrópusambandsins.
34

 

 Hvað varðar Ísland og Kyoto bókunina þá er í bókuninni sérstakt ákvæði sem snýr 

að litlum hagkerfum og hefur það verið kallað íslenska ákvæðið. Erfitt er að setja Íslandi 

losunarmörk með sama hætti og gert er í stærri ríkjum vegna smæðar efnahagskerfisins 
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og samsetningar losunar. Hlutfallsleg áhrif einstakra verkefna á heildarlosun hérlendis 

eru hér meiri en annars staðar.
35

 Ísland fullgilti Kyoto bókunina þann 23. maí árið 2002. 

 

     Íslenska ákvæðið gerir ráð fyrir því að koltvíoxíðlosun frá nýrri stóriðju eða stækkun    

     stóriðjuvera, sem hefur starfsemi eftir 1990 og leiðir til meira en 5% aukningar í losun  

     á fyrsta skuldbindingar tímabili bókunarinnar (2008-2012), verði haldið utan við  

     losunarskuldbindingar bókunarinnar eftir að losunarheimildir viðkomandi lands hafa  

     verið fullnýttar. Ákvörðunin nær aðeins til þeirra ríkja sem losuðu minna en 0,05 % af 

     heildarkoltvíoxíðlosun iðnríkjanna 1990. Auk þess voru sett ákveðin viðbótarskilyrði.  

     Meðal annars er gerð krafa um notkun endurnýjanlegrar orku, að notkun hennar leiði  

     til samdráttar í losun á heimsvísu, besta fáanlega tækni sé notuð og að bestu  

     umhverfisvenjur séu viðhafðar við framleiðsluna.
36

 

 

 Takmarkanir losunarheimilda Íslands í bókuninni eru tvíþættar. Önnur þeirra er að 

útstreymi gróðurhúsalofttegunda skuli halda innan við 3100 þúsund tonn koltvíoxíðígilda 

árlega að meðaltali á árunum 2008 til 2012 en það jafngildir því að losunin aukist ekki 

meira en sem nemur 10 prósentum frá því sem hún var árið 1990. Hin er að halda skuli 

koldvíoxíðsútstreymi frá nýrri stóriðju eftir 1990 innan við 1600 þúsund tonn árlega að 

meðaltali árin 2008 til 2012. Hið íslenska ákvæði nær þó aðeins til koldíoxíðslosunar en 

við álframleiðslu losnar auk þess töluvert magn flúorkolefna. Flúorkolefni eru mjög 

virkar gróðurhúsalofttegundir sem eru langlífar í andrúmsloftinu og því mikilvægt að 

halda myndun þeirra í skefjum. Losun þessara efna þurfa að vera innan þess ramma sem 

Íslandi eru settar í takmörkun losunar gróðurhúsalofttegunda.
37

 

 

 

4.6 Stjórnmálalausnir mengunarvandans í hnotskurn 

 

Að svo ræddu máli er ljóst að stjórnmálalausnir mengunarvandans eiga við í sumum 

tilvikum og þá helst þegar markaðsbrestir verða á markaði. Stjórnmálalausnir geta meðal 

annars átt við þegar samgæðum, svo sem andrúmslofti, stafar hætta af mengun. Allir hafa 
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hag af hreinu lofti en hætta er á ,,ofnotkun“ þegar notkun þess er frjáls og óheft. Nánast 

ógerlegt er að koma eignarrétti á andrúmsloft og er því nánast óhugsandi að gera aðila 

skaðabótaskyldan vegna loftmengunar og því verður að setja hámarkslosunarheimildir 

eða gjöld á fyrirtæki og aðra þá sem menga. Einnig geta stjórnmálalausnir á 

mengunarvandanum átt við þegar mengun er ekki staðbundin en þá getur verið hagkvæmt 

að ríki sameini stefnu sína og vinni í sameiningu að því að takmarka mengun. 
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5. Umhverfisflokkar og mengunarmál 
 
  

Í mörgum ríkjum hins vestræna heims hafa svokallaðir grænir stjórnmálaflokkar verið að 

ryðja sér til rúms á síðustu árum og áratugum. Nú þegar ný tækni hefur komið til og 

framfarir verið miklar á skömmum tíma hafa vaknað upp ýmsar spurningar um þann 

skaða sem getur orðið á umhverfinu af völdum þess. Á þeim tíma þegar margar af 

merkustu uppfinningum nútímans voru að koma fram og þykja sjálfsagðar nú á tímum á 

Vesturlöndum, svo sem bílar og flugvélar, var það ekki megin umhugsunarefni manna 

hver möguleg skaðsemi þeirra gæti valdið umhverfinu. Bílar eru einmitt dæmi um 

uppfinningu sem er nú orðin algeng almenningseign á Vesturlöndum og víðar. Bílasmiðir 

fyrri áratuga hafa  eflaust ekki gert sér grein fyrir hversu almenn bílaeign almennings yrði 

innan svo skamms tíma. Útblástur bifreiða hefur til að mynda aukist jafnt og þétt síðustu 

ár sem hefur orðið áhyggjuefni margra. Mengunarmál eru dæmi um málaflokk sem ýmsir 

grænir stjórnmálaflokkar hafa tekið upp á arma sína. Hér á eftir verður í stuttu máli 

fjallað um uppruna slíkra flokka og dæmi tekin um þau mál sem grænir flokkar leggja 

áherslu á í stefnuskrám sínum. Þessir flokkar eru þeir stjórnmálaflokkar sem að jafnaði 

hafa lagt mesta áherslu á umhverfis- og mengunarmál. 

 

 

5.1 Uppruni umhverfismála 

 

Snemma á tuttugustu öldinni fóru á Vesturlöndum að koma fram þrýstihópar á sviði 

umhverfismála og umhverfissinnar en umhverfismál sem hluti af stjórnmálaumræðu fóru 

ekki að verða áberandi fyrr en seint á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Á þeim tíma fóru 

umhverfisverndarsamtök og umhverfismál að taka á sig svipaða mynd og er um þessar 

mundir. Það voru eflaust ýmsir þættir sem leiddu til hinnar grænu byltingar, svo sem 

hippamenningin, aukinn áhugi stúdenta á umhverfismálum og vaxandi ótti fólks við 

kjarnavopn vegna Kalda stríðsins.
38

 Upp frá því reis nokkurs konar friðarhreyfing eða 
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hippamenning sem samanstóð af fólki sem upphóf náttúruna og tengsl hennar við 

manninn. 

 Það var síðan í kringum áttunda áratug 20. aldar að hinir eiginlegu 

umhverfisflokkar eða grænir flokkar fóru að taka á sig þá mynd sem þeir hafa nú á 

tímum. Árið 1972 voru gefnar út tvær skýrslur um umhverfismál þar sem 

skýrsluhöfundar töldu að án þess að til kæmi mikil breyting á atferli manna, bæði 

félagslega og efnahagslega, yrði mengun, skortur á auðlindum og offjölgun mannkyns 

mögulega til þess að efnahagskerfi heimsins myndi hrynja. Þessar getgátur voru mjög 

svört sýn á framtíðarsýn heimsins og leiddi til myndunar ýmissa þrýstihópa sem síðan 

þróuðust og urðu að þeim umhverfisflokkum svipuðum og þeir eru nú. 

 Fyrsti græni flokkurinn var stofnaður á Nýja Sjálandi seint á sjöunda áratugnum 

og hét hann Gildisflokkurinn (e. Values Party). Lífdagar hans urðu ekki margir en varð 

hann þó til þess að aðrir sambærilegir flokkar fóru að taka á sig mynd á Vesturlöndum að 

undanskildum Bandaríkjunum þar sem kosningakerfið þarlendis er þess eðlis að nánast 

ómögulegt er fyrir aðra flokka en flokka Demókrata og Repúblikana að komast að. 

Grænir flokkar hafa hingað til verið sterkastir á meginlandi Evrópu til dæmis í Þýskalandi 

og Belgíu. Þýski græningjaflokkurinn (Die Grünen) var stofnaður árið 1980. 

 

 

5.2 Grænir stjórnmálaflokkar 

 

Grænir stjórnmálaflokkar eða umhverfisflokkar leggja eins og nafnið gefur til kynna 

mesta áherslu á umhverfismál í stefnumálum sínum. Áhersla er lögð á verndun 

náttúrunnar þannig að henni og lífríki hennar sé sem minnst raskað af mönnum. Þeir 

leggja sömuleiðis áherslu á sjálfbæra þróun og vistvæn framleiðsluferli.
39

  

 Grænir stjórnmálaflokkar eru ef til vill nokkurs konar hlutmengi vinstrisinnaðra 

frjálslyndra flokka en áhersla þeirra á umhverfisvernd aðgreinir þá frá öðrum flokkum. 

Grænar hreyfingar og flokkar hafa komið fram sem svar við ógnanir og eyðileggingu 

                                                 
39

 Vinstrihreyfingin – Grænt framboð. Stefnuyfirlýsing Vinstrihreyfingarinnar – Græns framboðs. Sótt  17. 

ágúst 2008 af: http://vg.is/stefna/ 
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umhverfisins.
40

 Græn stjórnmál snúast um að finna svör við spurningum á borð við 

hvernig menn geti lifað í sátt við umhverfi sitt þannig að þeir séu ekki æðri náttúrunni 

heldur lifi sem hluti af henni og hvernig best sé að nýta þær takmörkuðu auðlindir sem 

jörðin gefur af sér. Almennt vilja fylgismenn grænna stjórnmálaflokka láta þá sem menga 

borga fyrir mengunina sem hver og einn veldur en ásamt því vilja þeir takmarka mengun 

eins og hægt er. Þeir leggja einnig áherslu á endurvinnslu á sem flestum sviðum með 

takmörkun á notkun óendurvinnanlegra einnota umbúða. Losun ýmissa efna sem talin eru 

umhverfinu og heilsu manna skaðleg vilja þeir einnig að verði bönnuð svo sem 

krabbameinsvaldandi efni og fosföt í þvottaefnum og áburði. Efni sem valda eyðingu 

ósonlagsins er líka meðal þess sem grænir flokkar leggja áherslu á að takmarka og vegna 

þeirra loftlagsbreytinga sem sumir telja að hafi átt sér stað sé réttlætanlegt að leggja skatt 

á þá sem losa slík efni. 

 Grænir flokkar starfa helst á Vesturlöndum og eru grænir flokkar sjaldséðir í 

þróunarríkjunum. Það þýðir þó ekki að umhverfismál séu þar ekki til umræðu því 

umhverfismál og hættur sem steðja að umhverfinu vegna mengunar eru mál sem þar eins 

og annars staðar eru mikilvægur málaflokkur. Raunar stafar lífsskilyrðum fólks í þessum 

löndum mun meiri ógn af þeirri eyðileggingu sem mengun getur valdið umhverfinu 

heldur en fólki á Vesturlöndum.
41

 Dæmi þess efnis er aðgangur að hreinu vatni sem er 

forsenda þess að frekari uppbygging geti átt sér stað á þessum svæðum. Ef yfirvöld eða 

aðrir sem hafa með slík mál að gera standa aðgerðarlaus gagnvart mengun vatnsbóla eru 

frumforsendur þess að hægt sé að hefja uppbyggingu ríkis brostnar. Sé frumþörfum 

manna um skjól, fæðu og drykk ekki mætt er ekki grundvöllur fyrir uppbyggingu á 

öðrum sviðum. Vegna bágra lífskjara og mikillar fátæktar í þessum ríkjum er erfitt að 

ætla að bæta úr hlutunum með áróðri fyrir hreinu umhverfi og úrbótum í 

umhverfismálum. Það er einmitt vegna þess að aðstoðin hefur að jafnaði þurft að koma 

frá öðrum efnaðri ríkjum. 

 

 

                                                 
40

 Katz, Richard R. & Crotty, William: Handbook of Party Politics (Sage Publications, London 2006), 418. 

bls. 
41

 Mannion, A.M. & Bowlby, S.R.: Environmental Issues in the 1990, 171. bls. 
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5.3 Íslenskir grænir flokkar 

 

Á Íslandi eru um þessar mundir starfræktir tveir grænir stjórnmálaflokkar, 

Vinstrihreyfingin - Grænt framboð og Íslandshreyfingin. Vinstrihreyfingin - Grænt 

framboð var fyrsti íslenski stjórnmálaflokkurinn sem gerði umhverfismál að sínu 

aðalstefnumáli. Hreyfingin var formlega stofnuð 6. febrúar árið 1999 í þeim tilgangi að 

sameina vinstrisinna og náttúruverndarsinna í einn flokk fyrir kosningarnar sem fram fóru 

8. maí 1999. Í kosningunum hlaut flokkurinn 9,1 prósent atkvæða og sex menn kjörna á 

þing. Í næstu kosningum fjórum árum síðar árið 2003 dalaði fylgið lítillega og fékk 

flokkurinn þá 8,8 prósent atkvæða og fimm menn kjörna. Í sínum þriðju kosningum árið 

2007 hlaut flokkurinn hins vegar sitt mesta fylgi hingað til eða 14,3 prósent atkvæða og 

níu menn kjörna á þing.
42

 Fjallað verður um stefnumál flokksins í mengunarmálum hér í 

sjötta kafla. 

 Íslandshreyfingin – lifandi land var stofnuð fyrir Alþingiskosningarnar árið 2007. 

Hreyfingin telst vera grænn flokkur hægra megin við miðju. Í sínum fyrstu 

Alþingiskosningum árið 2007 hlaut flokkurinn 3,3 prósent atkvæða og engan mann 

kjörinn.
43

 Áherslumál Íslandshreyfingarinnar í mengunarmálum eru nokkur. Flokkurinn 

vill að ekki verið ráðist í frekari stóriðjuframkvæmdir sem valda útblæstri 

gróðurhúsalofttegunda og að stjórnvöld standi við skuldbindingar Kyoto bókunarinnar og 

geri betur. Einnig vill flokkurinn að innlendir endurnýjanlegir orkugjafar verði nýttir í 

samgöngum og fiskiskipaflota landsins og aðferðir verði þróaðar og rannsóknir efldar í 

því skyni. Flokkurinn vill að gjöld verði lögð á bifreiðar í samræmi við útblástur, 

orkugjafa og lengd ökutækja og skýr markmið og aðgerðaáætlun verði sett varðandi 

loftmengun og vatnsvernd. Ásamt því leggur hann til að mótuð verði stefna um 

umhverfisvernd í þéttbýli sem tekur á sorpmálum, útblæstri bifreiða og svifryksmengun.
44
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 Vinstrihreyfingin – Grænt framboð. Um VG. Sótt 20. ágúst 2008 af:  http://vg.is/um-flokkinn/ 
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 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Úrslit Alþingiskosninganna 2007. Sótt 20. ágúst 2008 af:  

http://www.kosning.is/frettir/nr/6216 
44
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5.4 Samantekt um græna stjórnmálaflokka 

 

Ljóst er að svokallaðir grænir stjórnmálaflokkar eru æ betur að festa sig í sessi í 

vestrænum ríkjum. Umræða um umhverfis- og mengunarmál hefur sjaldan verið háværari 

og á það eflaust sinn þátt í þeirri þróun. Fyrsti íslenski græni flokkurinn, 

Vinstrihreyfingin – Grænt framboð, kom fram á sjónarsvið íslenskra stjórnmála seint á 

tíunda áratugnum og hlaut flokkurinn í síðustu kosningum árið 2007 sitt mesta fylgi 

hingað til. Fylgi annarra grænna flokka er þó enn töluvert lægra víðs vegar annars staðar 

á Vesturlöndum en á Íslandi. Framtíðin verður að leiða það í ljós hver þróun slíkra flokka 

mun verða og hvort umhverfis- og mengunarmál muni halda áfram að stækka sem 

málaflokkur líkt og þau hafa verið að gera síðustu ár og áratugi. 
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6. Íslenskir stjórnmálaflokkar og mengun 
 

Nú á tímum eru flestir orðnir sammála um að mengun sé alþjóðlegt vandamál því að 

jafnaði er mengun ekki staðbundin. Mengun sem á sér stað á einum stað getur haft áhrif á 

gríðarstóru svæði. Þetta hefur kallað á að þjóðir heims stilli sig saman í vörnum gegn 

mengunarvánni. Það er til lítils gagns sé eitt land að vinna markvisst gegn mengun ef 

nágrannaríki þess skeytir engu um mengunarvarnir. Mengun af völdum eins ríkis getur 

auðveldlega borist langar leiðir út fyrir ríkjamörk þess. Þetta getur þannig verið nokkuð 

snúið mál og þess vegna er samstaða ríkja á þessu sviði mjög mikilvæg og vænlegra til 

árangurs vinni ríki saman fremur en ef hvert ríki fylgir sinni eigin stefnu. Samstillt átak er 

forsenda þess að góður árangur náist. 

 Eins og hér að ofan kom fram, er ýmist hægt að leysa mengunarvanda með 

lausnum á sviði stjórnmála eða viðskipta og verða stjórnmálalausnir hér skoðaðar með 

tilliti til stefnu íslenskra stjórnmálaflokka í mengunarmálum. 

 Þegar mengunar- og umhverfismál eru skoðuð í samhengi við íslenska 

stjórnmálaflokka kemur í ljós að þeir leggja mismikið upp úr málaflokknum í stefnu 

sinni. Það gefur þó augaleið að sá íslenski flokkur sem hefur lagt mesta áherslu á 

umhverfismál er Vinstrihreyfingin – Grænt framboð enda er hann svokallaður grænn 

stjórnmálaflokkur. Aðrir flokkar hafa gert umhverfismálum mismikil skil í stefnum 

sínum en áherslur á þennan málaflokk virðast þó vera að aukast hjá þeim flestum. Hér á 

eftir verður stiklað á stóru í áherslum flokkanna með tilliti til mengunarmála en hafa ber í 

huga að nokkuð dýpra verður kafað ofan í mál þeirra flokka sem gera málefnið að stærri 

málaflokki þar sem úr meiru er úr að moða, bæði upplýsingum og áherslumálum. Fjallað 

verður um málefni þeirra flokka sem náðu mönnum inn á þing í Alþingiskosningunum 

árið 2007. Það eru Vinstrihreyfingin - Grænt framboð, Sjálfstæðisflokkurinn, 

Framsóknarflokkurinn, Frjálslyndi flokkurinn og Samfylkingin. Fjallað verður um og 

skoðað hvað það er sem flokkarnir leggja áherslu á í mengunarmálum og hvaða leiðir þeir 

telja færar svo þar megi nást góður árangur. Taka skal fram að stefnumál flokkanna í 

upptalningunni hér á eftir er ekki nauðsynlega tæmandi listi fyrir þær aðgerðir og 

markmið sem flokkarnir setja sér í mengunarmálum heldur er umfjöllunin fremur 

vísbending um hvar áherslur flokkanna gagnvart þessum málaflokki liggja. 
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 Tvö ný flokksframboð komu fram fyrir kosningarnar árið 2007, Baráttusamtök 

eldri borgara og öryrkja sem tilkynntu síðan tíu dögum fyrir kosningar að framboðið 

hefði verið dregið til baka og Íslandshreyfingin sem náði ekki að koma manni inn á þing.   

 

 

6.1 Stefnur íslenskra stjórnmálaflokka í mengunarmálum 

 

6.1.1 Vinstrihreyfingin - Grænt framboð  

 

Árið 1995 setti Vinstrihreyfingin - Grænt framboð á fót umhverfishóp innan flokksins 

sem hefur á undanförnum árum staðið fyrir fræðslufundum og umræðum. Til þess að 

marka stefnu flokksins í þessum málaflokki og móta framtíðarsýn var gefið út ritið Græn 

framtíð og má í honum sjá stefnumörkun flokksins um sjálfbæra þróun næstu árin og í 

náinni framtíð. Mengunarmál eru hluti af efnistökum þessa rits. Í formála kemur fram að 

umhverfisstefna Vinstri - grænna byggist á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Þar segir 

einnig að í skýrslunni Sameiginleg framtíð vor (e.Our Common Future) sem var gefin út 

af Brundtlandnefndinni árið 1987, að sjálfbær þróun sé skilgreind sem sú þróun sem gerir 

okkur kleift að mæta þörfum okkar án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða á 

að mæta þörfum sínum.
45

 Hér á eftir verður farið yfir áherslur Vinstri grænna þegar 

kemur að mengunarmálum og verður meðal annars stuðst við ritið Græn framtíð í þeirri 

umfjöllun. 

 Í ritinu er sérstakur kafli sem fjallar um mengun. Kaflinn byrjar á stuttri opinni 

umræðu um mengun og nýja mengunarvalda tilkomna á síðustu áratugum ásamt þeim 

vanda sem steðjar að nú þegar ríki í þriðja heiminum eru óðum að iðnvæðast. Dregin eru 

fram markmið flokksins í mengunarmálum á Íslandi, bæði langtímamarkmið og markmið 

næstu fimm ára. Langtímamarkiðin eru sex talsins. Það fyrsta er að dregið verði úr hvers 

kyns skaðlegri mengun innan íslensku efnahagslögsögunnar sem verði gert með bæði 

fræðslu og lagafyrirmælum. Einnig verði mengunargreiðslureglunni (e. polluter pays 

                                                 
45

 Vinstrihreyfingin - Grænt framboð. Græn framtíð. (2007), 3. bls. Sótt 6. ágúst 2008 af: 

http://vg.is/media/landsfundir//VG_Granframtid.pdf 
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principle) beitt til að draga úr mengun en í henni felst að sá sem mengar þurfi að greiða 

fyrir þau spjöll sem mengunin veldur. Annað langtímamarkmiðið er að fylgst verði með 

aðstreymi geislavirkra efna inn á íslensk hafsvæði og dregið verði úr hættu á mengun af 

þeirra völdum með samstarfi á alþjóðagrundvelli. Það þriðja felur í sér að íslenskt 

yfirráðasvæði verði friðlýst sem kjarnorku- og efnavopnalaust ásamt því að dregið verði 

úr líkum á hættu á kjarnorku- og eiturefnaóhöppum í grennd við landið. Hið fjórða 

hljómar síðan á þá leið að reynt verði að tryggja að olíuflutningar á íslenskum hafsvæðum 

valdi ekki mengun eða mengunarslysum. Það fimmta er að dregið verði úr þeirri mengun 

sem umferð bifreiða og annarra vélknúinna tækja veldur ásamt því að dregið verði úr 

hávaðamengun og ljósmengun utanhúss. Sjötta og síðasta langtímamarkmið Vinstri - 

grænna í mengunarmálum er síðan að stuðla að aukinni endurvinnslu og að leitað verði 

leiða til að draga úr sorpi og öðrum úrgangi.
46

 

 Eins og sjá má eru þessi markmið nokkuð víð og almenn enda eru þau miðuð til 

lengri tíma. Það þarf því að útfæra þau frekar og finna út hvaða leiðir eru færar svo hægt 

verði að ná þeim. Markmið Vinstri - grænna til næstu fimm ára eru hins vegar mun fleiri 

talsins enda er þar kafað dýpra ofan í málin og hverju og einu markmiði gerð rækilegri 

skil. Markmið næstu fimm ára eru meðal annars þau að farið verði yfir ýmis lög sem snúa 

að vörnum gegn mengun og má þar nefna lög um hollustuhætti, mengunarvarnir, 

náttúruvernd, mat á umhverfisáhrifum ásamt öðrum löggjöfum og réttarheimildum sem 

sem snerta mengun náttúru og umhverfis. Einnig verði ákvæði laga og réttarheimilda til 

að draga úr skaðlegri mengun styrkt. Annað markmið flokksins fyrir næstu fimm ár er að 

í samvinnu við ríkin á norðanverðu Atlantshafi verði rannsóknir styrktar á þeirri mengun 

sem geislavirk efni á íslenskum hafsvæðum valda og unnið verði að samkomulagi um að 

loka fyrir uppsprettur þessara efna. Eitt markmiðanna snýr síðan að því að rannsóknir 

verði gerðar á því hvernig megi minnka svifryksmengun frá bílaumferð og að ráðist verði 

í þær aðgerðir. Einnig er minnst á aðgerðir til að sporna við bæði ljós- og hljóðmengun 

þar sem reynt yrði með þar til gerðum reglugerðum að minnka hávaðamengun þar sem 

hún er vandamál með samvinnu ríkis og sveitarfélaga. Rannsaka skuli síðan skaðlega og 

truflandi ljósmengun hérlendis og mótaðar leiðir til að draga úr henni. Einnig má nefna 
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 Vinstrihreyfingin - Grænt framboð. Græn framtíð, 35. bls. 



 38 

að flokkurinn vill að farið verði yfir alþjóðasamninga á sviði mengunarmála þar sem 

ráðist yrði í að innleiða hér viðeigandi sáttmála sem snúa að mengunarvörnum.
47

 

 Í lok kaflans eru nefndar þær leiðir sem gætu verið færar til að ná markmiðum 

flokksins. Þær felast meðal annars í því að komið verði á frekara samstarfi þeirra aðila 

sem gætu átt hlut að máli meðal almennings, stjórnvalda og fyrirtækja. Flokkurinn vill 

síðan samhæfa þátttöku Stjórnarráðsins í þessu skyni og virkja Landhelgisgæslu og 

utanríkisþjónustu svo sem mestum árangri megi ná. Einnig hvetur hann til frekari 

rannsókna á sviðinu því þær séu í mörgum tilvikum ófullnægjandi. Til að mynda sé þörf á 

að koma á frekara samstarfi á milli sveitarfélaga og svæðisbundinna eftirlitsstofnana þar 

sem þau hafi miklu hlutverki að gegna á sviði mengunarvarna. Til þess að geta hrint 

aðgerðaáætlunum í framkvæmd svo ná megi markmiðum á sviði mengunarmála þarf 

viðeigandi tæki og tól til framkvæmdanna sem henta við íslenskar aðstæður og verður því 

að fara yfir tæknilegar kröfur um skilvirkan mengunarvarnabúnað og beitingu hans við 

íslenskar aðstæður. Flokkurinn vill síðan að norrænt samstarf og samvinna á sviði 

mengunarmála verði treyst ásamt þátttöku Íslands innan Vestnorræna ráðsins og 

Norðurskautráðsins í þeim verkefnum sem því tengjast. Að lokum er minnst á þörf þess 

að upplýsa almenning, samtök og stofnanir með útgáfu fræðslu- og upplýsingarefnis til 

að auka skilning á áhrifum skaðlegrar mengunar og aðgerðum sem eru færar svo draga 

megi úr henni.
48

 

 Vinstri grænir hafa gengið lengst íslenskra stjórnmálaflokka í því að vilja 

sporna gegn stóriðjuframkvæmdum og stórvirkjunum. Þeir álíta þær mikla ógn við 

umhverfið og lífríkið auk þeirrar mengunar sem þær kunna að valda. Flokkurinn telur þær 

ekki samræmast stefnu um sjálfbæra orkustefnu. 
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 Vinstrihreyfingin - Grænt framboð. Græn framtíð, 35.- 36. bls. 
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 Vinstrihreyfingin - Grænt framboð: Græn framtíð, 36.- 37. bls. 
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6.1.2 Sjálfstæðisflokkurinn 

 

Í ályktun Sjálfstæðisflokksins um umhverfismál og auðlindanýtingu frá 37. landsfundi 

flokksins árið 2007 má í grófum dráttum sjá stefnu og sýn flokksins varðandi 

mengunarmál. Ályktuninni í heild sinni er skipt niður í fjóra liði. Það er umfjöllun um 

loftlagsmál og mengunarvarnir, náttúruvernd, eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda og 

rannsóknir og stjórnsýslu. Í þeim kafla ályktunarinnar sem snýr að loftlagsmálum og 

mengunarvörnum telur flokkurinn mikilvægt að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

eins mikið og því verður fyrir komið. Tekið er fram að Ísland sé eitt fárra ríkja sem sem 

standi við þær skuldbindingar sem Kyoto samskomulagið segi til um og Íslendingar séu 

einna fremstir þjóða í heimi í notkun vistvænna orkugjafa. Yfir 70 prósent 

heildarnotkunar hérlendis sé úr endurnýjanlegum orkulindum og vill flokkurinn stefna að 

því að hækka þetta hlutfall enn frekar sem og að Ísland verði sjálfbært samfélag á sem 

flestum sviðum. Íslendingar hafi nú þegar mikið forskot á aðrar þjóðir á hugviti á sviði 

endurnýjanlegra orkugjafa. Miklir möguleikar liggi í þessu forskoti og því beri að 

viðhalda. Þetta er leið sem þjóðir heims séu í ríkari mæli farnar að líta til þegar kemur að 

leiðum til að minnka mengun í andrúmsloftinu. Í ályktuninni segir að vilji sé til að halda 

áfram á þeirri braut að taka í notkun umhverfisvænni bifreiðar og fagnar flokkurinn þeirri 

ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fella tímabundið niður vörugjöld af metanbílum og því 

markmiði að árið 2012 verði 35 próent af bifreiðum ríkisins knúnar vistvænum 

orkugjöfum. Mælst er til þess að áfram verði haldið á sömu braut og verði til að mynda 

ýtt undir almenna notkun á umhverfisvænni bifreiðum með efnahagslegum hvötum. 

Flokkurinn vill að lokum herða viðurlög við hvers konar umhverfisspjöllum og skýrt 

verði kveðið á um viðurlagaákvæði í lögum. Mælst er til að eftirlit sem og 

mengunarvarnir við strendur landsins og á vatnsverndarsvæðum verði aukið og haft skuli 

að leiðarljósi að þeir sem menga skuli jafnframt greiða kostnaðinn sem af menguninni 

hlýst.
49
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6.1.3 Framsóknarflokkurinn 

 

Stefnu Framsóknarflokksins í mengunarmálum má sjá þegar skoðaðar eru ályktanir 29. 

flokkþings framsóknarmanna frá árinu 2007. Þar má bæði finna ályktun um loftlagsmál 

og ályktun um mengun hafsins. Þar er sagt frá því að loftlagsmál séu alþjóðlegur 

málaflokkur sem allar þjóðir heims verði að takast á við. Flokkurinn vill að Ísland ásamt 

hinum Norðurlandaþjóðunum beiti sér fyrir því að fara í aðgerðir sem minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Íslendingar eigi að gera það sem í þeirra valdi 

stendur til að uppfylla allar þær skuldbindingar sem á þá er lagt í málaflokknum.
50

 

 Þær leiðir sem Framsóknarflokkurinn vill fara eru sjö talsins. Í fyrsta lagi að 

ekki verði farið fram úr þeim losunarkvóta sem þjóðinni var úthlutaður með Kyoto 

bókuninni nema ef fyrirtæki komi sjálf með viðbótarkvóta þar á móti. Í öðru lagi að 

Íslendingar taki virkan þátt í loftlagsstarfi Sameinuðu þjóðanna og Norðurskautráðsins. Í 

þriðja lagi eigi Íslendingar að draga úr mengun frá útblæstri bifreiða um 50 prósent á tíu 

árum. Fjórða leiðin er að hefðbundnu eldsneyti verði skipt út fyrir endurnýjanlegt eða 

vistvænt eldsneyti svo sem metan, lífdíesel og vetni í bifreiðum og skipum. Fimmta 

tillagan er að Íslendingar beiti sér fyrir því að loftmengunarsáttmáli 

Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (I.M.O) verði staðfestur. Sjötta tillagan snýr að því að 

farið verði með losunarheimildir Íslands á sama hátt og aðrar auðlindir í þjóðareigu og 

þær gangi inn í Auðlindasjóð. Að lokum vilja framsóknarmenn stórauka bindingu 

kolefnis með skógrækt og landgræðslu.
51

 

 Fyrstu skrefin sem flokkurinn vill taka felast í því að gera 

almenningssamgöngur að raunhæfum valkosti með því að ríki og sveitarfélög hefji 

viðræður um leiðir þannig að slíkt geti komist til framkvæmda með afnámi gjaldtöku þar 

sem það á við og stækkun þjónustusvæða. Hagrænir hvatar verði notaðir til að auka hlut 

vistvænna orkugjafa á bifreiðar og skattlagnig vistvænna ökutækja verði hverfandi. 

Framsóknarmenn leggja jafnframt til að skapað verði umhverfi fyrir viðskipti með 

losunarheimildir ásamt því að haldið verði áfram á þeirri braut að skipta hefðbundnum 
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orkugjöfum út fyrir orkugjafa á borð við lífdísel og ethanól. Að lokum eigi Íslendingar að 

taka virkan þátt í alþjóðlegu vísindasamstarfi í loftlagsmálum.
52

 

 Í ályktun um mengun hafsins eru markmið flokksins þau að halda sjónum 

umhverfis landið eins hreinum og kostur er þar sem það sé grundvöllur að hreinum og 

ómenguðum sjávarafurðum. Flokkurinn telur þetta vera eitt mikilvægasta hagsmunamál 

Íslendinga í umhverfismálum og allar þjóðir verði að taka sig saman um að halda sjónum 

ómenguðum þar sem slík mengun virði engin landamæri. 
53

 

 Leiðirnar sem Framsóknarflokkurinn vill fara í þessum málaflokki eru helstar 

þær að Ísland eigi að beita þrýstingi á alþjóðavettvangi til að draga úr og koma í veg fyrir 

mengun sjávar. Lífríki kaldari hluta jarðarinnar á slóðum Íslands sé sérstaklega viðkvæmt 

fyrir mengun þrávirkra lífrænna efna og því mikilvægt að berjast áfram gegn slíkri 

mengun. Flokkurinn vill að rannsóknir verði gerðar á búsvæði sjávarbotnsins ásamt því 

að þau verði kortlögð. Að lokum vill flokkurinn í ljósi þess að siglingaleiðir norðurslóða 

hafa verið opnaðar að settar verði strangar reglur um siglingar skipa næst landi þannig að 

hægt sé að fyrirbyggja mengunar- og efnaslys. Fyrstu skrefin sem taka á í þessum 

málaflokki beinast að því að Ísland eigi að hafa frumkvæði að stofnun 

sjávarmengunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna sem myndi leiða gerð heildarúttektar á 

ástandi hafsvæða um allan heim.
54

 

 

 

6.1.4 Samfylkingin 

 

Í tilefni af landsfundi Samfylkingarinnar árið 2007 gaf flokkurinn út rit sem nefnist 

Fagra Ísland en þar koma fram tillögur um að styrkja stöðu náttúru- og umhverfisverndar 

á Íslandi. Hér verður sérstaklega litið til þriðju tillögunnar en hún felur í sér að gerð verði 

langtímaáætlun um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Tillögunni er skipt niður í 

sex liði. Sá fyrsti er að þróaðar verði aðferðir til að úthluta takmörkuðum 

mengunarkvótum til stóriðju og kannaðir verði kostir þess að taka upp markað með 
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losunarheimildir fyrirtækja. Annar liðurinn er að hagrænum hvötum verði beitt til að 

minnka notkun mengandi eldsneytis í samgöngum ásamt því að hvatt verði til 

orkusparnaðar í sjávarútvegi. Þriðji liðurinn er að rannsóknir verði efldar á minna 

mengandi eldsneyti í samgöngum svo sem vetni og metangasi. Fjórði liðurinn felst í að 

fræðsla til almennings um loftlagsmál verði efld og kraftar almennings á sviðinu verði 

virkjaðir. Fimmti liðurinn er að efla þátttöku landsins í alþjóðlegu samstarfi svo minnka 

megi líkur á hættulegum loftlagsbreytingum og um leið kynna íslenska tækni til að nýta 

hreina orku. Sjötti liðurinn er síðan að til þess að mæta aukinni orkuþörf skuli auka 

rannsóknir á djúpborun svo ekki þurfi að ganga á verðmæta náttúru landsins.
55

 

 Í umfjöllun um tillöguna er minnst á hversu mikilvægt sé að dregið verði úr 

þeim loftlagsbreytingum sem séu nú þegar hafnar og stjórnvöld á Íslandi eigi að beita sér 

fyrir því að efla þátttöku landsins í alþjóðlegu samstarfi á þessu sviði. Landið eigi að 

standa við skilyrði sín í Kyoto bókuninni og gera rækilega áætlun um hvernig draga megi 

úr losun gróðurhúsaloftegunda. Slík áætlun verði höfð að leiðarljósi í alþjóðasamningum 

um losunarheimildir eftir árið 2012 þegar Kyoto bókuninni sleppir. 

 Samfylkingin vill sömuleiðis koma á markaði með losunarheimildir fyrir 

stórfyrirtæki í iðnaði líkt og gert hefur verið erlendis en það á að hvetja fyrirtæki til að 

draga sem mest úr losun. Til að hvetja almenning til að nota minna mengandi eldsneyti 

verði að endurskipuleggja álögur á eldsneyti þannig að þær virki hvetjandi á notkun þess. 

Auk þessa eigi að endurskoða tollaálögur á bifreiðar með það að marki að tollar 

sparneytnari og umhverfisvænni bifreiða verði lækkaðir. Flokkurinn vill einnig aðgerðir 

sem miða að því að orkunotkun í sjávarútvegi verði gerð vistvænni þar sem losun 

gróðurhúsalofttegunda á Íslandi er einna mest honum tengd. Með þetta að leiðarljósi 

verði rannsóknir hérlendis efldar á vistvænni orkugjöfum svo sem vetni, metangasi og 

ethanóli í samstarfi við erlenda aðila.
56
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6.1.5 Frjálslyndi flokkurinn 

 

Í Málefnahandbók frjálslynda flokksins má sjá stefnumörkun hans í umhverfismálum. 

Flokkurinn vill að mótuð verði stefna um umhverfisvernd í þéttbýli með því að átak verði 

gert í sorpmálum, útblæstri og hávaðamengun. Almenningur verði virkjaður til að breyta 

hugarfari sínu varðandi þessa þætti þannig að fólki sé umbunað fyrir það sem lagt er af 

mörkum. Í handbókinni er fjallað um hafið og lofthjúpinn í sambandi við mengun. Í 

umfjöllun um hafið segir að flokkurinn styðji vistvænar veiðar og telur nauðsylegt að 

koma í veg fyrir skemmdir á hafsbotni og botngróðri af völdum veiðarfæra. Einnig sé 

þörf á að fylgjast grannt með með förgun spilliefna í skipum bæði hér við land sem og á 

alþjóðavettvangi. Kjarnorkuendurvinnslustöðvar séu ekki æskilegar hér vegna 

mengunaráhrifa þeirra í heimshöfum. Í umfjöllun um lofthjúpinn segir að íslensk 

stjórnvöld eigi að virða alþjóðasamninga um varnir gegn loftmengun og að Ísland skuli 

eindregið styðja aðgerðir til að draga úr loftlagsbreytingum.
57

 

 

 

6.2 Samantekt um íslenska stjórnmálaflokka og áherslur í mengunarmálum 

 

Þegar stefnumál íslensku stjórnmálaflokkanna í mengunarmálum eru skoðuð kemur í ljós 

að þeir eiga margt sameiginlegt þegar kemur að því hvernig hlutirnir eigi að vera þó þeir 

vilji ef til vill fara ólíkar leiðir að markmiðunum. Flokkarnir eru flestir sammála um þá 

hluti sem ljóst er að komi sér vel fyrir landið eins og að halda loftinu og hafinu eins 

hreinu og kostur er. Nokkrar meginlínur eru þó augljósar í stefnumálum flokkanna í 

mengunarmálum. 

 Allir flokkarnir fjalla eitthvað um losun gróðurhúsalofttegunda og virðist vera 

vilji hjá öllum flokkum að minnka þá losun verulega og er í því samhengi minnst á Kyoto 

bókunina. Þeir telja flestir mikilvægt að landið fari ekki fram úr þeim losunarkvóta sem 

því hefur verið úthlutað. Einnig koma allir flokkarnir inn á mikilvægi þess að minnka 

mengun frá samgöngutækjum og leggja þeir áherslu á að mikilvægt sé að efla rannsóknir 
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hérlendis á umhverfisvænni orkugjöfum. Það virðist vera vilji fyrir því að í framtíðinni 

verði hefðbundnu eldsneyti smám saman skipt út fyrir umhverfisvænni orkugjafa á borð 

við metan, vetni og lífdísel. Ennfremur virðast flokkarnir vera nokkuð sammála um að 

lækka beri álagningu tolla á sparneytnari og umhverfisvænni bíla. Umhverfisvænt 

eldsneyti ætti að þeirra mati jafnframt að bera minni álögur en hefðbundið eldsneyti. 

 Samfylkingin vill að kannaðir verði kostir þess að taka upp markað með 

losunarheimildir þar sem fyrirtæki fengju ákveðinn mengunarkvóta sem síðan væri hægt 

að framselja ef fyrirtæki myndi sjá fram á að geta dregið úr mengun. Þannig myndi 

skapast hvati hjá fyrirtækjum til að draga sem mest úr losun skaðlegra lofttegunda út í 

andrúmsloftið. Sjálfstæðisflokkurinn er á svipuðum nótum en þar á bæ vilja menn að þeir 

sem menga greiði einnig kostnaðinn sem hlýst af menguninni. Það er hins vegar 

athyglisvert þegar stefnumál Sjálfstæðisflokksins í mengunarmálum eru skoðuð hversu 

lítið er minnst á markaðslausnir í ljósi þess að flokkurinn er oftast fylgjandi 

markaðsfrelsi. 

 Íslensku stjórnmálaflokkar leggja mismikla áherslu á einstök atriði í 

mengunarmálum en svo virðist sem Vinstrihreyfingin - Grænt framboð og Samfylkingin 

leggi töluvert meiri áherslu á þennan málaflokk en hinir flokkarnir þrír. Vinstri grænir eru 

með mjög rækilega stefnu og markmið í þessum málum enda gefa þeir sig út fyrir að vera 

grænn stjórnmálaflokkur. Eins eru þeir með skýr markmið bæði til langtíma og fyrir 

næstu fimm ár. Þeir kafa heldur dýpra ofan í hvert mál fyrir sig og eins eru málin nokkuð 

fleiri sem þeir vilja berjast fyrir. Samfylkingin er sömuleiðis með nokkuð skýra stefnu í 

þessum málum og telur flokkurinn það vera eitt brýnasta hagræna og siðferðislega 

úrlausnarefni mannkyns nú á tímum að draga úr loftlagsbreytingum. Allir flokkarnir 

virðast þó vera á þeirri skoðun að mengunarmál séu mikilvægur málaflokkur og brýnt 

úrlausnarefni næstu ára og áratuga. 
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7. Fjölmiðlar og mengunarmál 
 

 Nokkuð oft er fjallað um mengunarmál í fjölmiðlum. Fregnir þess efnis að 

umhverfið og loftslag jarðarinnar sé ört að breytast birtast reglulega í fjölmiðlum þar sem 

ýmsir vísindamenn telja sig hafa sannanir fyrir því að breytingarnar stafi að miklu leyti af 

nútíma lífstíl og atvinnustarfsemi manna. Það virðist sem umfjöllun um umhverfismál sé 

að aukast í fjölmiðlum og í umræðunni almennt og eru það ekki eingöngu grænir 

stjórnmálaflokkar sem hafa tekið umhverfismál upp á arma sína heldur virðast aðrir 

flokkar einnig vera farnir að leggja þyngri áherslu á umhverfismál í stefnumálum sínum. 

Hér á eftir verður fjallað um hvernig þau mál sem fjölmiðlar fjalla um og tengd eru 

umhverfinu og mengun geta skekkt sýn almennings á raunveruleikanum. 

 

 

7.1 Fjölmiðlar og umfjöllun um mengun 

 

Fjölmiðlar hjálpa okkur að öðlast skilning á því sem gerist í heiminum frá degi til dags. 

Margt af því sem almenningur veit um heiminn er vitneskja fengin úr fjölmiðlum. 

Fjölmiðlar virðast hafa meiri áhuga á neikvæðari hliðum umhverfismála og þó svo að 

verið geti að stór partur slíkra frétta eigi rétt á sér má spyrja sig hvort taka beri mark á 

öllum þeim fjölda hörmungarfrásagna sem birtast á öldum ljósvakans. Ef almenningur 

fær nær eingöngu upplýsingar úr einni átt er hætt við að fólk átti sig ekki á 

heildarmyndinni og álíti raunveruleikann öðruvísi en hann í raun er. Bjørn Lomborg segir 

frá því í bók sinni Hið sanna ástand heimsins að hinn skakki raunveruleiki sem fjölmiðlar 

veita almenningi oft á tíðum hafi í för með sér ýmsar afleiðingar. Hann nefnir í fyrsta lagi 

að taka þurfi þá áhættu að sundurlausar upplýsingar fjölmiðla færi almenningi alltof litla 

vitneskju um raunveruleg vandamál þannig að fólk getur ekki tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir. Í öðru lagi séu fréttir þannig að hætta er á að fólk telji sér trú um að það hafi 
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það næga þekkingu á efninu til að geta rætt málið og tekið ákvarðanir. Í þriðja lagi fær 

almenningur oft alltof neikvæða og afskræmda sýn á vandamálin.
58

 

 Allt þetta hefur áhrif þegar fjallað er um mengun út frá sjónarhorni fjölmiðla og 

eru fréttir af umhverfismálum oftast nær neikvæðar. Vald fjölmiðla getur falist í að telja 

fólki trú um að skaðinn vegna mengunar sé meiri en hann í raun er. Ólafur Teitur 

Guðnason fjallar í pistli sínum sem birtist í Viðskiptablaðinu og er birtur í bók hans 

Fjölmiðlar 2006 um það hvernig fjölmiðlar gleypa við neikvæðum fréttum af 

umhverfismálum og koma oft á tíðum fram með rangar fullyrðingar. Hann tekur dæmi 

þess efnis að í íslensku dagblaði hafi birst grein þar sem kom fram að losun 

gróðurhúsalofttegunda á mann á Íslandi sé orðin meiri en í Evrópusambandinu og sé sú 

mengun ekki síst komin til vegna stóriðjuframkvæmda hérlendis. Ólafur Teitur segir 

þessa fullyrðingu ranga því í skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópusambandsins sem kom 

út þann 27. október árið 2006, segir að útblástur á mann á Íslandi hafi minnkað úr 12,9 

koltvísýringstonnum árið 1990 niður í 10,7 tonn árið 2004. Á sama tímabili minnkaði 

útblásturinn um eitt tonn niður í 10,9 tonn í þeim löndum sem eiga aðild að 

Evrópusambandinu. Rangt hafi því verið farið með staðreyndir í greininni og útblásturinn 

hafi ekki aukist heldur þvert á móti minnkað frá árinu 1990 og það meira en í flestum 

öðrum Evrópuríkjum.
59

 

 Ólafur Teitur nefnir annað dæmi um það hvernig fjölmiðlar geta afbakað sýn 

fólks á raunveruleikanum. Sumarið 2006 birtust fréttir þess efnis að talið væri að þrír 

hefðu látist af völdum hitabylgju í Frakklandi og tveir á Spáni. Í sömu frétt var það síðan 

rifjað upp að þúsundir hefðu dáið í hitabylgju í Frakklandi sumarið 2003. Í British 

Medical Journal í september árið 2003 kom fram í leiðara þess að á hverju ári deyja 800 

manns úr hita í Bretlandi einu og samkvæmt því skipta fórnarlömbin í allri Evrópu 

þúsundum á hverju ári. Fréttin sem birtist um fimm dauðsföll í Frakklandi og á Spáni á 

því varla rétt á sér og álítur Ólafur Teitur slíkar fréttir í besta falli vera til marks um 

vanþekkingu en í versta falli hreina æsifréttamennsku. Hann telur að fréttir á borð við 

þessa séu til þess fallnar að auka áhyggjur fólks af hlýnun andrúmsloftsins hvort sem það 

sé tilgangurinn eða ekki. Hvert sem litið er í heiminum deyja á hverju ári margfalt fleiri 
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úr kulda en hita og eru fórnarlömb kulda til að mynda átta sinnum fleiri en hita í 

Finnlandi, sex sinnum fleiri í Aþenu og sjötíu og átta sinnum fleiri í Lundúnum 

samkvæmt rannsókn sem höfundur leiðarans í British Medical Journal gerði ásamt 

fleirum árið 2000. Niðurstaðan sem hann kemst að og bendir á bæði í leiðaranum og í 

rannsókninni er því sú að með hlýnandi andrúmslofti mun dauðsföllum af völdum 

hitastigs fækka.
60

 

 Sömuleiðis nefnir Ólafur dæmi þess þegar fjölmiðill á Íslandi sagði frá 

niðurstöðum athugunar sem bandaríska vísindaakademían gerði á áreiðanleika 

fullyrðinga um þróun hitastigs á jörðinni undanfarin þúsund ár þar sem yfirfyrirsögnin 

var: ,,Ný bandarísk vísindaskýrsla um hlýnun loftlags og orsakir hennar svar við 

efasemdarröddum.“ Ólafur segir fyrirsögnina ranga þar sem skýrslan hafi ekki á neinn 

hátt verið um orsakir hlýnandi loftslag heldur hafi hún verið um það eitt hversu öruggar 

tilteknar aðferðir eru sem notaðar hafi verið til að segja til um hitastig langt aftur í 

tímann. Ólafur bendir einnig á að skýrslan hafi hreint ekki verið svar við 

efasemdarröddum heldur að þvert á móti sé meiri óvissa uppi en sumir vísindamenn hafi 

gert ráð fyrir. Aðalfyrirsögn fréttarinnar var svo: ,,Gróðurhúsaáhrifin af mannavöldum“ 

þó svo að ekki hafi verið fjallað um neinar orsakir í skýrslunni. Í umfjöllun um 

niðurstöðu rannsóknarinnar var síðan í fjölmiðlinum sagt frá því að hitinn á jörðinni hefði 

ekki verið hærri í að minnsta kosti tvö þúsund ár og hlýnun undanfarna áratugi ætti sér 

engin söguleg fordæmi seinasta árþúsund. Ólafur álítur þessar fullyrðingar ekki réttar því 

veruleg óvissa sé um hitastig á jörðinni fyrir árið 1600 en sagt var frá því í skýrslunni að 

gögnin bendi eindregið til þess að síðustu áratugir tuttugustu aldar hafi verið hlýrri en 

nokkuð annað sambærilegt tímabil undanfarin 400 ár. Því sé varla hægt að fullyrða um 

slíkt á þennan hátt. Einnig sé mikil óvissa um hitastigið fyrir árið 900. Niðurstaða 

höfunda skýrslunnar er því sú að ekki séu til traustar forsendur til að fullyrða um að 

síðasti áratugur 20. aldar hafi líklega verið sá hlýjasti í að minnsta kosti eitt þúsund ár. 

Ólafur gagnrýnir hins vegar að fjölmiðillinn skuli hafa staðhæft að vísindamennirnir 

hefðu fullyrt um það sem þeir sögðu að væri í raun vafasamt að fullyrða um.
61
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 Sé mikil umfjöllun í fjölmiðli um eitthvert tiltekið mál getur það gefið fólki þá 

mynd að málið sé stærra en það í raun er þó svo að möguleiki sé að fjölmiðlar fjalli um 

einstök mál eingöngu til þess að fylla upp í fréttapláss. Ef hins vegar er úr miklu að moða 

fyrir ritstjórn sem þarf að koma fréttum sínum fyrir í stöðluðum 30 mínútna fréttapakka 

eða 20 síðna dagblaði eru líkur á að nokkur stór hluti frétta endi í ruslinu. Þegar atburðir 

gerast sem fjölmiðlum þykja merkilegir er algengt að umfjöllun um atburðinn taki 

bróðurpart þess tíma eða síðnafjölda sem um er að ræða hjá hverjum fjölmiðli. Dæmi um 

slíkan atburð má nefna árásirnar á Tvíburaturnana í New York þann 11. september árið 

2001 þar sem fjölmiðlar kepptust við að flytja fregnir af gangi mála. Aðrar fréttir féllu í 

skuggann meðan á því stóð.
62

 

 Fólk virðist hafa meiri áhuga á slæmum en góðum fréttum og það virðist einnig 

vilja sjá einhverjar deilur svo hægt sé að kenna einhverjum um þegar alvarlegir atburðir 

gerarst. Bjørn Lomborg nefnir í því samhengi dæmi frá Bandaríkujnum þar sem fréttir um 

ruslahauga þykja betri fréttamatur en fréttir af geislavirku radoni þrátt fyrir að afleiðingar 

þess síðarnefnda séu mun alvarlegri. Fréttir af ruslahaugum eru hins vegar ,,gott 

myndefni “ og þeir eru einhverjum að kenna.
63

 Mengunarslys skipa að sama skapi stærri 

sess í fjölmiðlum heldur en mengun sem gerist á löngum tíma, mengun þar sem áhrif 

hennar eru óljós eða þegar áhrifa mengunar gætir ekki fyrr en síðar meir. 

  

 

7.2 Samantekt - fjölmiðlar og fréttir af mengunarmálum 

 

 Ljóst er að fjölmiðlar gegna viðamiklu hlutverki þegar kemur að því að móta sýn 

almennings á umheiminum og margt af því sem fólk þekkir um fjarlæg lönd eða samfélög 

er mótað af því sem það hefur séð í fjölmiðlum. Þetta á einnig við um mál tengd mengun 

þar sem fjölmiðlar vilja að jafnaði fjalla um það sem fólki þykir spennandi eða annað sem 

líklegt er að fólk hafi áhuga á að lesa eða heyra um. Við þær forsendur má gefa sér að 

almenningur þekki almennt ekki vel til þeirra mengunarmála sem fjölmiðlar fjalla síður 

um og þekki þar af leiðandi ekki nógu vel þær hættur sem af mengun getur stafað. Það 
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virðist vera nokkuð algengt að fjölmiðlar kryddi frásagnir atburða og slengi fram 

fyrirsögnum við fréttir sem geta verið villandi eða beinlínis rangar. 
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8. Samantekt 
 

Umhverfis- og mengunarmál er málaflokkur sem hefur verið mikið til umræðu nú á 

tímum og má segja að nokkurs konar umhverfisvakning hafi orðið meðal þjóða í hinum 

vestræna heimi síðustu árin. Grænir stjórnmálaflokkar hafa komið fram á sjónarsviðið og 

aðrir stjórnmálaflokkar eru einnig farnir að gera umhverfismál að stærri hluta stefnumála 

sinna. 

 Hér hafa verið ræddar þær lausnir sem mögulegt er að beita til að sporna við eða 

minnka mengun og dæmi verið tekin um aðgerðir sem stjórnvöld geta beitt. Einnig hefur 

verið fjallað um hvað hægt sé að gera á markaði þar sem verðlagning og eignarréttur eru 

mikilvæg tæki. Mengun er sem fyrr segir þegar þriðji aðili hlýtur skaða af vegna 

neikvæðra ytri áhrifa eða utanaðkomandi kostnaðar. Ef engin tiltæk ráð eru til að sporna 

við menguninni mun hún að líkindum halda áfram. Sé þeim aðferðum hins vegar beitt 

sem tiltækar eru, annað hvort með stjórnvaldsaðgerðum eða á frjálsum markaði má í 

flestum tilfellum koma í veg fyrir mengun eða bæta þann skaða sem af henni hlýst. 

 Stefnur íslensku stjórnmálaflokkanna í mengunarmálum voru hér einnig skoðaðar. 

Í ljós kom að þeir eru þar nokkurn veginn á sömu línunni þó áherslan á málaflokkinn sé 

vissulega mismikil og aðferðirnar sem þeir vilja fara til að ná markmiðunum eru ekki 

alltaf þær sömu. Flokkarnir vilja allir beita sér fyrir hreinu lofti, landi og hafi umhverfis 

landið en þeir fara ekki nauðsynlega sömu leiðirnar að því. 

 Einnig var komið inn á þann áhrifamátt sem fjölmiðlar geta haft þegar mál eins 

mengunarmál eru til umfjöllunar. Fjölmiðlar virðast þegar kemur að þeim oft vera 

hlutdrægir og birta aðeins svörtu hlið mála. Fréttamennska fjölmiðla virðist ekki alltaf 

vera nægilega vönduð og er oft á tíðum komið fram með staðhæfingar sem ekki er 

nauðsynlega fótur fyrir. Fjölmiðlar einblína að sama skapi oft á slæmu hlið 

umhverfismála en gera því ekki jafn vel skil sem vel er gert eða þar sem hafa orðið 

framfarir í málaflokknum. Það er ljóst að fjölmiðlar hafa nokkuð mikið vald þegar kemur 

að því að móta sýn almennings á heiminum og ef fréttamennskan er ekki vönduð og 

hlutlaus er hætt við að almenningur fái ekki rétta sýn á veruleikann. 

 Af þessu má telja ljóst að mengunarmál munu áfram vera áberandi á 

alþjóðavettvangi og sífellt fleiri, bæði ríkisstjórnir og einstaklingar, eru farnir að huga æ 
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meir að mengunarmálum svo unnt sé að finna bestu mögulegu lausnir til að leysa þann 

vanda þar sem mengun er vandamál.  
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