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Formáli

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.

Ritgerðin er metin til 12 (ECTS) eininga af 180 eininga námi. Leiðbeinandi minn var

Jóhanna Gísladóttir og vil ég þakka henni fyrir frábæra leiðsögn. Ráðleggingar hennar

um uppbyggingu ritgerðarinnar og hvernig skyldi afmarka efnið komu sér mjög vel. Ég

hefði átt mun erfiðara með skrifin ef ég hefði ekki fundið fyrir jákvæðu viðhorfi Jóhönnu

og fengið frábærar ábendingar frá henni. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þá

hvatningu og stuðning sem þau hafa veitt mér í gegnum námsárin.

Ritgerð þessi er um dagskrársetningu íslenska ríkisins í umhverfismálum og

hvernig alþjóðastofnanir hafa áhrif á þá dagskrársetningu. Áhugi minn á að skrifa um

stefnumótun í alþjóðlegu samhengi kviknaði þegar ég tók áfangann hennar Jóhönnu í

Opinberri stefnumótun en þar var lögð áhersla á landstjórnir, eins og nafnið gefur til

kynna. Á þessari stafrænu öld eru víxltengsl þjóða óumflýjanleg og þótti mér því

forvitnilegt að vita hvernig það gæti haft áhrif á ákvarðanatöku ríkisstjórna.
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Útdráttur

Aukin áhersla hefur verið lögð á umhverfismál af hálfu ríkisstjórnar Íslands síðastliðin ár.

Ísland skrifaði undir Parísarsamninginn árið 2015, sem er bindandi samningur á vegum

Sameinuðu þjóðanna. Í kjölfar þeirrar undirskriftar þá vakna ýmsar spurningar, til að

mynda hvernig hafi staðið á þessum auknum áherslum á umhverfismál? Kemur þessi

aukna áhersla ríkisins á málaflokknum að eigin frumkvæði þess? Erum við ef til vill

brautryðjendur í sjálfbærni eða fylgjum við bara flæðinu? Í þessari ritgerð er rannsakað

hvernig umhverfismál komast á dagskrá íslenskra stjórnvalda og að hvaða leyti

alþjóðastofnanir hafa áhrif á þá dagskrárgerð. Notað er greiningarlíkan John W. Kingdons

til að skilja og útskýra hvernig tiltekin stefna komst til framkvæmda. Helstu niðurstöður

ritgerðar eru þær að umhverfismál komust á dagskrá stjórnvalda m.a. með auknum

áhuga almennings, en þó aðallega vegna breytinga innan raða valdhafa við kosningarnar

2017 og þar gegndi þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra, Guðmundur Ingi

Guðbrandsson veigamiklu hlutverki. Ríkisstjórn Íslands hefur lítið frumkvæði þegar

kemur að loftslagsmálum, en meira að öðrum umhverfismálum svo sem náttúruvernd.

Alþjóðastofnanir hafa mjög mikil áhrif á dagskrá íslenskra stjórnvalda og hafa t.a.m. öll

lög er varða loftslagsmál orðið fyrir áhrifum frá þeim.
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1  Inngangur

Umhverfismál hafa valdið ríkisstjórnum heims og fólki þess miklum áhyggjum á

síðastliðnum áratugum og virðist sem áhyggjurnar versni með ári hverju er vandinn

eykst. Í nýlegri fréttatilkynningu IPCC er nefnt að glugginn til aðgerða fari minnkandi og

að áhrif loftslagsbreytinga stefni hraðbyr í að verða óafturkræf á sumum landsvæðum

(Intergovernmental Panel on Climate Change 2022). Í sáttmála loftslagsráðstefnu

Sameinuðu þjóðanna í Glasgow árið 2022 er nefnt að nú séu 90% af vergri

landsframleiðslu heimsins tengd þjóðum sem ætla sér að ná kolefnishlutleysi (UN

Climate Change Conference 2021). Það leikur því enginn vafi á því að umhverfismál séu

komin á dagskrá hjá mörgum ríkisstjórnum í heiminum og þar á meðal á Íslandi, en það

er erfiðara að átta sig á því hvernig það gerðist. Það sem hefur eflaust hjálpað er

umfjöllun fjölmiðla og aukinn áhugi almennings en það segir þó ekki alla söguna.

Umhverfismál eru snúin þar sem þau eru ekki bundin við landamæri heldur hafa þau

áhrif á allar þjóðir heims. Það kemur því ekki á óvart að alþjóðasamfélagið hafi lagt fyrir

ýmsa sáttmála og samþykktir til að hvetja ríkisstjórnir til aðgerða, en það hefur þó verið

með misgóðum árangri. Parísarsamningurinn markaði viss vatnaskil og flest lög sem

tengjast loftslagsmálum á Íslandi hafa það að markmiði að reyna að uppfylla skilyrðin í

því samkomulagi. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið gaf út yfirgripsmikla aðgerðaáætlun

í loftslagsmálum til að ná markmiðum Parísarsamningsins árið 2020 (Umhverfis- og

auðlindaráðuneytið 2020). Alþjóðlegar samþykktir kunna að vera frekar breiðar sem

gefur ríkisstjórnum heims nokkuð frjálsar hendur varðandi það hvernig unnið skuli að

lausnum. Þó alþjóðasamstarf kunni að vera stór hluti af hvata stjórnvalda til að huga að

umhverfismálum þá þarf það ekki alltaf að vera raunin og stundum eiga ríkisstjórnir

frumkvæðið. Lög nr. 155/2018 um landgræðslu eru dæmi um það þar sem megin

markmið þeirra er að tryggja sjálfbæra nýtingu lands og verndun vistkerfa. Lög nr.

33/2019 eru annað dæmi þar sem megin markmið þeirra eru að vernda skóga landsins,

stuðla að aukinni útbreiðslu þeirra og endurheimta líffræðilega fjölbreytni.

Í þessari ritgerð ætlar höfundur að rannsaka hvernig umhverfismál komast á

dagskrá íslenskra stjórnvalda og að hvaða leyti alþjóðastofnanir hafa áhrif á
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dagskrárgerð. Til þess er aðgerðaáætlun í loftslagsmálum skoðuð og borin saman við lög

sem íslenska ríkið átti frumkvæði að, þ.e.a.s. lög nr. 155/2018 um landgræðslu og lög nr.

33/2019 um skóga og skógrækt . Í ritgerðinni afmarkar höfundur sig við tímabilið frá því

þegar ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar tók við völdum, þ.e.a.s. frá og með

árinu 2013 til dagsins í dag. Það er gert þar sem Parísarsamningurinn var samþykktur á

þeirra kjörtímabili og því er nauðsynlegt að rekja framvinduna fyrir og eftir samninginn.

Þó svo að Parísarsamningurinn hafi verið samþykktur árið 2015 gerist ekki mikið í

umhverfismálum fyrr en eftir árið 2017. Þar má meðal annars nefna uppfærslu á

áætlunargerð ríkisins í umhverfismálum árið 2020, ný lög um landgræðslu nr. 155/2018

og um skóga og skógrækt nr. 33/2019, og því er líka mikilvægt að skoða af hverju það

kann að vera. Tildrög og ferill laga nr. 155/2018 og nr. 33/2019 ásamt aðgerðaáætlun

Íslands í loftslagsmálum eru rakin með dagskrárkenningar til hliðsjónar. Notað er

greiningarlíkan John W. Kingdons, stundum kölluð stefnustraumakenning Kingdons, til að

skilja og útskýra hvernig tiltekin stefna komst til framkvæmda (Kingdon 2014). Einnig er

leitast við að varpa ljósi á hlutverk alþjóðastrauma í íslenskri stefnumótun um

umhverfismál út frá bók þeirra Christoph Knill og Jale Tosun; ,,Public Policy: A New

Introduction” (Knill og Tosun 2012). Í bókinni taka höfundarnir saman kenningar ýmissa

fræðimanna og greina hvaða hugmyndir eru ráðandi í heimi opinberrar stefnumótunar.

2 Fræðilegur kafli

Til þess að geta nálgast rannsóknarspurninguna þá þarf að spyrja að því hvernig mál

komast á dagskrá stjórnvalda. Í fræðum opinberrar stefnumótunar er stuðst við

svokallaðar dagskrárkenningar til að svara því og mun þessi ritgerð nálgast viðfangsefnið

út frá einni slíkri. Það er greiningarlíkan John W. Kingdons sem hann tekur fyrir í bók

sinni ,,Agendas, Alternatives and Public Policies’’ (Kingdon 2014) sem kom fyrst út árið

1984. Bók hans fjallar um stefnumótunarferlið í Bandaríkjunum og hann notar þar

eigindlegar rannsóknaraðferðir, þ.e.a.s. hann framkvæmir tilviksrannsókn yfir fjögurra

ára tímabil og tekur viðtöl við fólk sem koma að ríkisstjórn Bandaríkjanna og fleiri

hagaðila eins og blaðamenn. Tilgangur rannsóknarinnar er að reyna að komast að því
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hvenær og af hverju tiltekin mál komast á dagskrá stjórnvalda umfram önnur. Út frá

sínum niðurstöðum byggir hann greiningarlíkan sem hægt er að styðjast við til þess að

varpa ljósi á það hvernig mál komast á dagskrá. Í því samhengi talar hann um þrjá

strauma sem þurfi að mætast til þess að ,,gluggi tækifæranna’’ geti opnast og mál því

komist á dagskrá. Þá mun höfundur einnig byggja á skrifum þeirra Knill og Tosun (2012)

um alþjóðastrauma í opinberri stefnumótun til þess að skilja þá alþjóðavæðingu sem á

sér stað í umhverfismálum. Þar er farið yfir gangverk alþjóðastofnana, helstu vandamál

sem þau standa frammi fyrir og hvernig samstarf milli ríkja spilar þar inn í.

2.1 Greiningarlíkan Kingdons

Kingdon byggir stefnustraumakenningu sína á ruslatunnulíkani Michael D. Cohen, James

G. March, og Johan P. Olsen (Kingdon 2014, 85). Ruslatunnulíkanið leggur áherslu á

óreiðuna sem á sér stað í ákvarðanatöku. Hægt væri að lýsa líkaninu á frekar

myndrænan hátt þar sem við ímyndum okkur tunnu. Samkvæmt líkaninu þá táknar

tunnan tækifærisákvörðun (m.ö.o. ákvörðun sem yfirvöld geta tekið, e. choice

opportunities) þar sem vandamálum og lausnum er hent ofan í af þátttakendum (Cohen

et al. 1972). Það blandast þar saman og er vissri tilviljun háð hver útkoman af þessu ferli

verður. Ruslatunnulíkanið talar því fjóra mismunandi strauma (þ.e.a.s. vandamál, lausnir,

þátttakendur og tækifærisákvarðanir) sem þróast óháð hvert öðru. Straumarnir blandast

saman þegar þeir eru settir í tunnuna, sumar lausnir tengjast ákveðnum vandamálum en

það er háð þeim þátttakendum sem koma þar að (Cohen et al. 1972). Ruslatunnunni

væri líka hægt að líkja við flugrit (e. black box) þar sem það ríkir svo mikil óreiðukennd í

ákvarðanatöku að við vitum í raun ekkert hvað á sér stað í tunnunni/flugritinu fyrr en

útkoman birtist okkur. Kingdon skrifar hins vegar um þrjá strauma og eru þeir aðeins

öðruvísi að eðlisfari. Straumarnir hans segja til um hvernig mál komast á dagskrá

stjórnvalda og verða að opinberri stefnu. Straumarnir þrír eru sem sagt

vandamálastraumurinn, stefnumálastraumurinn og að lokum stjórnmálastraumurinn.

Þessir þrír straumar þróast á eigin spýtur, óháðir hverjum öðrum. En á einhverjum

tímapunkti geta þessir þrír straumar mæst og þá segir Kingdon að stefnuglugginn, eða

,,gluggi tækifæranna’’ opnist.
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2.1.1 Straumur vandamálanna

Þessi straumur lýsir því ferli sem á sér stað þegar mál verða að vandamálum sem fanga

athygli stjórnmálamanna. Oft eru þetta mál sem þykja gríðarlega mikilvæg og að ekki

verði framhjá þeim komist án þess að leysa vandann. Augljóslega eru óteljandi mál sem

hægt væri að bæta eða vandamál til að leysa og því eru aðeins sum þeirra tekin fyrir, en

önnur ekki. Kingdon einblínir þá meira á hvernig mál verða að vandamálum sem þykja

þess virði að leysa, þ.e.a.s. að mati þeirra sem taka ákvarðanirnar. Vandamál eru jafn

mörg og þau eru mismunandi og geta þau verið bæði stór eða ansi smávægileg (Kingdon

2014). En þá þarf að spyrja hvernig þeir sem koma að stefnumálum skilgreina vandamál.

Tölfræði getur oft verið leið fyrir stjórnvöld til að fylgjast með mögulegum

vandamálum og veitt innsýn í þróun mála. Ef tölurnar taka snöggum og miklum

breytingum getur það verið merki um mögulegt vandamál (Kingdon 2014, 90). Sem

dæmi væri hægt væri að nefna tölfræði um staðfest smit í COVID-19 faraldrinum. Ef

tölurnar hækkuðu fóru stjórnvöld að huga að því hvort setja þyrfti á fleiri takmarkanir.

Aðrar leiðir til að meta möguleg vandamál eru í gegnum rannsóknir, hvort sem þær

koma frá ríkisstofnunum, fræðimannasamfélaginu, eða þá skoðanakönnunum. Hvort

eitthvað sé orðið að vandamáli er algjörlega háð mati hvers einstaklings fyrir sig, þá segir

Kingdon að þeir sem fara með ákvarðanirnar geta nýtt sér rannsóknir og kannanir á tvo

vegu þ.e. til að meta stærðargráðu málsins og þær breytingar á vandamálinu sem hafa

átt sér stað (Kingdon 2014, 91).

Kingdon bendir á að oft komast vandamál á dagskrá annars vegar vegna einhvers

konar neyðarástands, og hins vegar vegna þess að eitthvert merkingarbært tákn grípur

fólk. Þá getur persónuleg reynsla stefnumótenda haft áhrif á það hvort vandamál komist

á dagskrá. Neyðarástand, eða krísur gegna misjafnlega stóru hlutverki eftir því hvaða

málaflokk þú ert að skoða. Sem dæmi nefnir Kingdon að í viðtölum sínum sé mun meira

talað um krísur í samgöngumálum heldur en til að mynda í heilbrigðiskerfinu. Þar nefnir

hann dæmi um flugslys eða brúarhrun sem geta valdið krísu í samgöngumálum og

þvingað fólk til að grípa til aðgerða. Það eru ekki til mörg dæmi um krísur í

heilbrigðismálum. Ástæðan fyrir því að mati Kingdons kann að vera sýnileiki geiranna,

t.d. snertir heilbrigðiskerfið okkur öll og fjölmiðlar eru fljótir að birta fréttir um nýjustu

sjúkdóma eða lækningar. En geirar sem snerta samgöngumál eru einfaldlega ekki jafn
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tengjanlegir almenningi eða jafn spennandi og snerta viðskiptageirann meira. Það þyrfti

eitthvað mjög sérstakt og áhrifamikið að gerast, t.d. neyðarástand til þess að það fangaði

athygli almúgans og því einnig stjórnmálamenn (Kingdon 2014, 95). Samkvæmt Kingdon

þá er þumalputtareglan sú að því sýnilegri sem málaflokkurinn er, því minna vægi hefur

neyðarástand á stefnumótun. Önnur ástæðan fyrir því af hverju krísur vega mismikið á

geira er vegna hversu ólíkt þeir eru uppbyggðir. Dæmið sem hann tekur er þegar læknir

gerir mistök sem leiðir til dauðsfalls sjúklings, en það er hægt að rekja til einstaklingsins.

Hins vegar þegar flugvél hrapar og drepur hundruð manna þá er um að ræða krísu og því

er það líklegt til að skapa umræðu um hverju þyrfti að breyta (Kingdon 2014, 95).

Persónuleg reynsla stjórnmálamanna getur einnig haft áhrif og tekur hann fram að

með því geti einnig hagsmuna- og þrýstihópar haft áhrif á dagskrárgerð. Hann tekur

dæmi um að flestir stjórnmálamenn hafi einhvern tímann glímt við einhvers konar

heilsufarsvandamál og getur það haft áhrif á dagskrána en einnig geta hagsmuna- og

þrýstihópar nýtt sér það til góðs. Klókir hagsmunahópar munu hafa rannsakað

þingmanninn í bak og fyrir. Ef þeir vita að hann eða einhver náinn honum hefur glímt við

einhvers konar heilsukvilla gætu þeir nýtt sér það þegar þeir færu með sitt mál til

þingmannsins (Kingdon 2014, 96).

Neyðarástand og krísur einar og sér eru oftast ekki nóg til þess að eitthvað verði sett

á dagskrá heldur þarf eitthvað að fylgja. Kingdon heldur því fram að það þurfi að vera

einhvers konar fyrirliggjandi skynjun að vandamáli þ.e.a.s. eitthvað sem fólk er meðvitað

um. Neyðarástand getur verið séð sem eins konar snemmbúin viðvörun, en einnig getur

það haft mikil áhrif á hvernig við skilgreinum vandann (Kingdon 2014, 98).

Stjórnmálamenn fá oft athugasemdir og kvartanir vegna einhvers tiltekins verkefnis.

Þeir fylgjast líka með verkefnum sem eru þegar í gangi og komast að því að þau virka ef

til vill ekki jafn vel og ætlað var eða þau eru kostnaðarsamari, og getur þetta allt bent til

þess að um mögulegt vandamál sé að ræða. Stundum uppgötvast vandi við ósköp

eðlilegt venjubundið eftirlit eða mat, en oft á tíðum þá fá þeir upplýsingar á óformlegan

máta, t.d. athugasemdir eða bréf frá almenningi (Kingdon 2014, 100). Ef mörg slík bréf

berast þingmönnum þá getur það svo sannarlega fangað athygli þeirra og við athugun á

málinu komið í ljós vandamál. Þó hættir þingmönnum oft til að skoða málið þannig að
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þeir sjá meiri almennan vanda heldur en það sem berst þeim til eyrna (Kingdon 2014,

101).

Vandamál geta líka fjarað út. Ef þingmaður telur sig hafa leyst vanda eða tekið á

vandanum að einhverju leyti t.d. sett löggjöf þá á sá hinn sami það til að snúa sér strax

að einhverju öðru vandamáli og því er málið komið af dagskránni (Kingdon 2014, 103).

Einnig ef mál er tekið fyrir og það reynist erfitt að bæta úr því þá er einnig oft eins og

það fjari út og detti af dagskrá (Kingdon 2014, 104).

2.1.2 Straumur stefnumálanna

Eins og nefnt var hér að ofan, þá eru straumarnir yfirleitt einangraðir í sinni eigin

hringiðu og stefnustraumurinn því engin undantekning. Fólkið sem er að finna innan

þessarar hringiðu hefur ekki mikil samskipti við stjórnmálamenn, heldur í langflestum

tilvikum einungis við hvert annað (Kingdon 2014, 117-118). Þegar Kingdon útskýrir

straum stefnumála í bók sinni þá nefnir hann kaflann hugmyndasúpuna (e. policy

primeval soup) sem er mjög lýsandi titill þar sem í þessum straum þá eiga stefnur upphaf

sitt og hægt er að ímynda sér súpu þar sem alls kyns hugmyndir fljóta um. Þessi

straumur inniheldur sérfræðingasamfélagið þ.e.a.s. fræðimenn, greiningaraðila, fólk af

skipulagsskrifstofum, opinbera starfsmenn og sérfræðinga innan stjórnsýslunnar sem

veit hvað það syngur. Ef allt leikur í lyndi þá er þetta samfélag mjög dýnamískt og góð

samskipti eru á milli manna þar sem fólk er ákaft við að skiptast á hugmyndum. Þó nefnir

Kingdon að þetta kunni að vera mjög tímafrekt ferli og oft taki það mörg ár fyrir ákveðna

hugmynd að ná vinsældum. Þar nefnir hann að hugmyndirnar þurfi að mýkjast eða

,,liggja í bleyti´’ (e. softening up)(Kingdon 2014, 117). Það þýðir í grunninn að hugmynd

er sett á framfæri en þar sem hún er ný þá taka ekki margir mark á henni og því þarf hún

að vera á floti í einhvern tíma áður en einhver fer að íhuga hana alvarlega.

Sérfræðingasamfélagið innan hvers geira fyrir sig er oft á tíðum smátt og náið þar sem

fólk þekkist og kannast við helstu hugmyndir hvers annars, þó það þurfi ekki alltaf að

vera. Sum sérfræðingasamfélög innan ákveðinna geira kunna að vera heldur sundurleit

og tekur Kingdon muninn á heilbrigðisgeiranum og samgöngumálageiranum sem dæmi.

Munurinn er sem nótt og dagur þar sem allir þekktust í heilbrigðisgeiranum en

sérfræðingar í samgöngumálageiranum voru á tvist og bast (Kingdon 2014, 118).

Sundurleitt sérfræðingasamfélag leiðir oft til sundurleitrar stefnu þar sem
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stefnumótendur eru því kannski ekki sammála, þó mun líklegra sé að þeir hreinlega hafi

engin samskipti við hvern annan og viti ekkert hvað sé að gerast í hugmyndasúpunni

(Kingdon 2014, 119).

Kingdon nefnir einnig mikilvægi einstaklinga sem hann kallar

stefnumótunarfrumkvöðla. Þeir geta verið hvaðan sem er, geta til að mynda unnið innan

ríkisstjórna eða verið frá sérfræðingasamfélaginu eða hagsmunahópum. Þeirra helsta

einkenni er að þeir eru tilbúnir að verja mikilli orku, tíma, orðspori og fjármunum í

hugmyndir í von um að það muni borga sig (Kingdon 2014, 122). Oft eru lausnir hengdar

á vandamál frekar en öfugt, en samkvæmt Kingdon eru það sem sagt einstaklingar sem

gera það. Þeir eiga sér eftirlætislausn sem þeir geyma þar til að vandamál kemur á

yfirborðið þar sem þeir geta síðan notað lausn sína. Ástæðan fyrir því að slíkir

frumkvöðlar eigna sér eftirlætislausn kann að tengjast þeirra eigin hagsmunum eða þá

kannski að þá langar bara mjög mikið að hafa áhrif á dagskrána eða vekja athygli á sínum

eigin gildum (Kingdon 2014, 123). Í sérfræðingasamfélaginu eru einnig tískubólur innan

stefnumótunar sem fjara út. Sérfræðingar eiga það einnig til að forðast mál sem þeim

þykir leiðinleg. Það kann að vera af því að þessir sérfræðingar eru, eins og nafnið gefur til

kynna, sérfróðir um eitthvert ákveðið málefni og hafa því einungis áhuga á því sem þeir

hafa fræðst um (Kingdon 2014, 127).

Kingdon notar myndrænt mál til að útskýra greiningarlíkanið sitt og þá

sérstaklega þegar hann talar um hugmyndasúpuna (þ.e.a.s. stefnustrauminn). Hann segir

að stefnur fljóti ekki bara um í súpunni, heldur rekist þær í hverja aðra, blandist saman,

sumar sökkvi á botninn meðan aðrar fljóta upp og sumar umbreytast þar til þær eru nær

óþekkjanlegar frá fyrri birtingarmyndum (Kingdon 2014, 131). Það kann að koma frá

mörgum þáttum. Til að byrja með þá þurfa hugmyndirnar að vera tæknilega fýsilegar, þá

gæti hugmynd verið breytt af því hún hefði annars ekki gengið upp. Einnig fá nýjar

hugmyndir vanalega ekki mikin hljómgrunn og því þarf að vefja inn kunnugleg atriði svo

fólk venjist henni fyrr. Þegar hugmyndir sem ná að lifa þetta ferli af og fá ákveðinn

slagkraft, þá eru þær komnar á stuttlista sérfræðinganna. Þessi straumur hefur ekki

dagskrárvaldið, en hann mótar landslagið fyrir þá sem það hafa (Kingdon 2014, 141).
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2.1.3 Straumur stjórnmálanna

Þar sem stefnustraumurinn sérhæfir sig í útfærslu lausna, þá kemur straumur

stjórnmálanna beint að dagskrársetningu og þar liggur því dagskrárvaldið. Þessi

straumur inniheldur stjórnmálamenn, t.d. þingmenn og ráðherra. En það sem hefur áhrif

á þennan straum kunna að vera þrýstihópaherferðir, niðurstöður kosninga og ýmsar

breytingar innan stjórnvalda. Stjórnmálamenn eru einnig með puttann á púlsinum og

eru varir við þjóðarstemmninguna sem hefur áhrif á ákvarðanatöku þeirra (Kingdon

2014, 145).

Samkvæmt Kingdon skiptir stemmningin í samfélaginu (e. public mood) máli, og

þótt að það sé frekar losaralegt hugtak getur hún haft mjög mikil áhrif á

stefnumótunarferlið. Þjóðarstemmning getur komið málum á dagskrá jafnt og hún getur

tekið mál af dagskrá. Þetta hugtak er einhvers konar andrúmsloft sem fólk innan

ríkisstjórnar finnur fyrir og einnig breytingum þess. Almenningsálit eða fjöldahreyfingar

væri hægt að segja hluta af þessari stemmningu (Kingdon 2014, 146-147).

Þjóðarstemmning inniheldur samt meira en bara almenningsálit, heldur eru það líka

hagsmunahópar, fjölmiðlar og aðgerðasinnar sem mynda landslagið. Kjörnir fulltrúar, svo

sem alþingismenn, finna fyrir stemmningunni í samfélaginu í gegnum kjördæmin sín

t.a.m. í gegnum tölvupósta, viðburði eða jafnvel með spjalli við einstaklinga.

Embættismenn finna hins vegar fyrir stemmningunni í gegnum stjórnmálamennina

(Kingdon 2014, 149).

Kingdon heldur því fram að hagsmunahópar hafi mikil áhrif á skoðanir

stjórnmálamanna og því einnig á stefnumótunarferlið. Ef stjórnmálamaður finnur fyrir

miklum stuðningi eða þá miklu mótlæti frá slíkum hópum mun það hafa áhrif á ákvörðun

hans. Ef margir slíkir hópar eru að sama mati þá er líklegt að stjórnmálamaður taki undir

en ef mikið ósætti ríkir milli hagsmunahópa mun það sá hávaði kannski gera það erfiðara

fyrir stjórnmálamenn að taka ákvörðun. Ef um er að ræða mikið ósætti og sundrungu

innan hagsmunahópa þá er háværasta röddin oftar en ekki á móti og stjórnmálamenn

því líklegir til að taka undir það. Einn stjórnmálamaður í tilviksrannsókn Kingdons

útskýrði andrúmsloftið frekar vel og sagði að ef það ríkti of mikið mótlæti, þá væri það

einfaldlega ekki þess virði að beita sér í málinu (Kingdon 2014, 151).
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Breytingar á lögsögu mála getur einnig skipt miklu máli. Viðhorf til ákveðinna

mála og hvernig þau eru meðhöndluð getur verið gjörólíkt eftir frá hvaða sjónarhorni er

horft á þau (Kingdon 2014, 155). Sem dæmi þá er líklegt að samgöngu- og

sveitarstjórnarráðherra horfi öðrum augum á útblástursmengun bíla heldur en

umhverfis- og auðlindaráðherra.

Stjórnunarbreytingar, t.d. þingkosningar eða ráðherraskipti, eru gríðarlega

mikilvægar í stjórnmálastraumnum. Þegar eins konar afhending kyndils á sér stað þá

verður mikil hreyfing í straumnum og oftar en ekki mætast straumarnir og

stefnuglugginn, eða m.ö.o. ,,gluggi tækifæranna’’ opnast. Hér er mjög algengt að mál

komist á eða verði tekin af dagskrá. Nýtt fólk sem sest við stýrið á það til að vera með

önnur forgangsatriði eða sjá fram á að það sé ýmislegt sem hægt sé að endurmeta eða

bæta (Kingdon 2014, 153).

2.1.4 Gluggi tækifæranna

Eins og áður kom fram þá er gluggi tækifæranna eða stefnuglugginn tækifæri fyrir fólk

innan stefnustraumsins að leggja fram sínar eftirlætislausnir. Stundum opnast þessi

gluggi á fyrirsjáanlegan máta, þá t.d. eftir kosningar eða einhvers konar valdhafaskipti.

Einnig getur verið um að ræða endurnýjun á einhverri ríkisstjórnaráætlun, en listinn er

ekki tæmandi. Síðan getur það gerst að glugginn opnist skjótt og fyrirvaralaust. Þar

myndast grundvöllur fyrir miklar stefnubreytingar. Stefnumótunarfrumkvöðlar verða því

að vera viðbúnir, ekki bara tilbúnir með góða lausn, heldur verður sú lausn einnig að

vera komin með góðan hljómgrunn (Kingdon 2014, 165).

Ekki er algengt að straumarnir mætist og því þarf ákveðnar forsendur til að það

gerist. Fyrst og fremst þá þarf að bera kennsl á vandamál, stefnustraumurinn þarf að

vera tilbúinn með lausn sem er viðurkennd og einhver ólga þarf einnig að eiga sér stað í

stjórnmálastraumnum svo sem breytingar innan raða valdhafa. Stefnuglugginn táknar

sem sagt þær aðstæður þar sem kjörið er að ráðast í stefnubreytingar. Oftar en ekki eru

stefnumótendur tilbúnir með lausnir sem þeir geta hengt á vandamálin, frekar en að

vandamál komi upp fyrst og síðan sé leitast við að finna lausn. Stefnugluggar eru ekki

opnir lengi og því er mikilvægt að frumkvöðlar stökkvi á tækifærið, því aldrei er að vita

hvenær næsti gluggi opnast en það getur tekið langan tíma. Góð myndlíking væri

þráðbeini kubburinn í leikjaspilinu Tetris. Hinir kubbarnir hafa allir raðað sér upp og
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smellpassa að skuggamynd beina kubbsins og því er upplagt að smella honum í þegar

hann birtist. Ef þú glatar tækifærinu þá gæti liðið langur tími þangað til þú sérð hann

næst. Uppsetning kubbanna gæti líka verið allt önnur næst og tækifærið því runnið út í

sandinn.

2.2 Alþjóðavæðing í stefnumótun - staða þekkingar

Nú þegar við erum búin að fara yfir hvernig mál komast á dagskrá stjórnvalda samkvæmt

kenningu Kingdons þ.e. um glugga tækifæranna þá er gagnlegt að beina sjónum að

alþjóðastofnunum og hvernig þær hafa áhrif á dagskrársetningu ríkja. Kenningar í

opinberri stefnumótun einblína yfirleitt á hlutverk ríkisins og því eru hugmyndir um

alþjóðavæðingu á því sviði færri og nýrri. Í bók þeirra Christoph Knill og Jale Tosun,

“Public Policy: A New Introduction” frá árinu 2012 er farið yfir og dregnar saman helstu

hugmyndir sem koma að alþjóðavæðingu í opinberri stefnumótun. Bók þeirra inniheldur

ekki þeirra eigin hugmyndir, heldur eru þeir frekar að greina helstu strauma og

hugmyndir innan opinberrar stefnumótunar. Það eru til ýmis dæmi um alþjóðavæðingu í

nútímasamfélagi, sérstaklega þegar kemur að einkageiranum, vöruflutningum og

samskiptatækni. Samkvæmt þeim vantar þó heildstæða og almennt viðurkennda

skilgreiningu á orðinu ,,alþjóðavæðing’’ (Knill og Tosun 2012, 223). Það þarf ekki að vera

stórt vandamál þar sem í þessari ritgerð er aðallega einblínt á alþjóðastofnanir þá er það

einmitt það sama og Knill og Tosun leggja mesta áherslu á í bók sinni þegar kemur að

alþjóðastraumum í opinberri stefnumótun.

Alþjóðastofnanir eru margar og fjölbreyttar. Í sumum þeirra er einblínt á einn

málaflokk meðan aðrar hafa marga. Sameinuðu þjóðirnar hafa t.a.m. deildir yfir

gríðarlega marga málaflokka og það væri hægt að segja að þau minntu á ríkisstjórn

þjóðar þar sem þau hafa ,,ráðuneyti’’ yfir allt sem kemur að samfélaginu. Þeir félagar,

Knill og Tosun, halda því fram að stofnunum í alþjóðasamfélaginu sé hægt að skipta í tvo

flokka; yfirþjóðlegar stofnanir (e. supranational organizations) og alþjóðlegar stofnanir

(e. international organizations). Einn helsti munurinn þar á milli sé að alþjóðlegar

stofnanir krefjist þess ekki að meðlimaþjóðir gefi eftir hluta af fullveldi sínu. Yfirþjóðlegar

stofnanir geta hins vegar sett lög sem fá forgang yfir landslög meðlimaþjóða. Eitt helsta

dæmið sem þeir geta nefnt í því samhengi er ESB (Knill og Tosun 2012, 55).
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Einnig eru tvær hugmyndir í opinberri stefnumótun sem koma að

alþjóðasamfélaginu sem stangast alveg á við hvora aðra. Önnur þeirra er kölluð

,,minnkað lýðræði’’ en þar er því haldið fram að með samstarfi í gegnum

alþjóðastofnanir sem koma að efnahagslegri samþættingu milli landa þá sé verið að

minnka vægi dagskrárgerðar meðlima þjóðanna (Rodrik 2000). Hin hugmyndin sem

stangast á við þessa gefur til kynna að alþjóðlegt samstarf gefi meðlimaþjóðum tækifæri

til að auðga dagskrá þjóðar, en þá er lögð áhersla á þverþjóðleg samskipti milli landa

þannig að þau geti lært hvert af öðru og/eða samstillt sig (Holzinger et al. 2008).

Alþjóðastofnanir geta haft áhrif á stefnumótun ríkisstjórna á marga mismunandi

vegu, þ.e.a.s. ekki bara með því að setja bindandi lög eða samkomulag. Alþjóðastofnanir

eyða mikilli orku og fjármagni í að afla sér upplýsinga og gerð skýrslna sem koma að

ákveðnum stefnumálum. Því er oft auðveldara fyrir stefnumótendur til að mynda

embættismenn og ráðherra í einhverju tilteknu landi, að taka upp ákveðna stefnur eftir

alþjóðastofnunum í stað þess að eyða orku í rannsókn og mótun eigin stefnu (Knill og

Tosun 2012, 125). Þeir nefna einnig að með hnattvæðingu séu ríki háðari hvert öðru á

ýmsa vegu (t.d. í efnahagsmálum og verslun) og það geti ýmis vandamál komið upp

tengd því. Þau vandamál ná því út fyrir landamæri þeirra ríkja og því er ekki hægt að

leysa þau á fullnægjandi hátt með einhliða aðgerðum viðkomandi ríkis (Knill og Tosun

2012, 224). Alþjóðastofnanir eru því vel til þess fallnar að leysa úr slíkum vandamálum

með eigin stefnum sem allir fylgja. Ef við tökum Evrópusambandið sem dæmi, þá eru

þau með ýmsar stefnur og reglugerðir þegar kemur að öllu mögulegu svo sem

efnahagsmálum, vöruskiptum og viðskiptum, mannflutningum o.s.frv. Allt eru þetta

vandamál sem ná út fyrir landamæri einstakra ríkja og það væri vægast sagt erfiðara að

leysa þau ef þessar þverþjóðlegu stefnur væru ekki til staðar. Knill og Tosun vitna í

Cooper varðandi skilgreiningar á alþjóðavæðingu og hægt væri að hugsa um það sem

víxltengsl þjóða og því eru hefðbundin alþjóðleg vandamál staðbundin milli þeirra þjóða

sem eru háð samstarfi hverrar annarrar (Cooper 1968). Loftslagsmál falla hins vegar illa

inn í þennan ramma þar sem þau koma öllum þjóðum við og krefjast því enn víðtækara

samstarfs og lausna.

Knill og Tosun (2012) nefna að algengt vandamál hjá alþjóðastofnunum sé að

samhæfa öll lönd og getur það reynst erfitt út af mismunandi hagsmunum meðlimaríkja
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eða því hve ólík löndin eru. Ein lausnin er ,,pakkasamningar’’ (e. package deals) þar sem

ýmsar málamiðlanir fara fram og margar ákvarðanir eru settar saman í pakka. Önnur

lausn er sú að einfaldlega bjóðast til að niðurgreiða kostnað fyrir ákveðin ríki ef það er

erfiðara eða kostnaðarsamara fyrir þau að fylgja sáttmálum/reglugerðum miðað við

önnur meðlimaríki (Knill og Tosun 2012, 232). Ástæðan fyrir því af hverju það kann að

vera auðveldast að borga þeim er sú að alþjóðasamningar hafa mest vægi þegar sem

flestir taka þátt. Það er líka mikilvægt að greina frá mikilvægi leiðtoga-þjóða. Þá er átt við

þjóð sem tekur af skarið og hefur framúrskarandi reglugerðir í einhverjum ákveðnum

málum í von um að aðrar þjóðir fylgi með og taki hana til fyrirmyndar (Knill og Tosun

2012, 238).

Alþjóðastofnanir standa frammi fyrir vandamálum sem yfirleitt er hægt að

staðsetja í einum af þremur flokkum; samhæfingu, samþykkt og brotthvarfi. Þessir þrír

flokkar koma allir á einn eða annan hátt að hagsmunaárekstrum meðlimaríkja.

Samhæfingu er auðvelt að ná ef ríki hafa sameiginlega hagsmuni, þ.e.a.s. einstök ríki

myndu líta svo á að alþjóðasamstarf myndi hagnast þeim og því skynsamleg hegðun að

taka þátt. Ef ekki þá gæti reynst erfiðara að komast að niðurstöðu og oft mikið ósætti um

hvaða stefnu eða lausn ætti að samþykkja (Knill og Tosun 2012, 233).

Samþykktar-vandamál snýr að samhæfingu alþjóðlegra reglugerða, hvort sem það er um

gæði vöru eða eitthvað annað. Hagsmunaárekstrar geta myndast þar sem fátækari þjóðir

vilja helst lægri viðmið og slakari reglugerðir þar sem það getur reynst kostnaðarsamt.

Einnig er oft munur á forgangsröðum málefna milli þjóða (Knill og Tosun 2012, 235). Sem

dæmi þá hafa þróunarlönd í gegnum tíðina haft minni áhyggjur af umhverfismálum en

vestræn ríki þar sem þau hafa meira á sinni könnu og minna milli handanna til að gera

eitthvað í því. Síðasti vandamálaflokkurinn kemur að brotthvarfi þjóða frá stefnu. Í

þessum flokki sjá þjóðir að hagstæðast sé að fljóta með (e. freeriders) og láta aðrar

þjóðir sjá um erfiðið (Knill og Tosun 2012, 236). Það er því þveröfugt við fyrstu tvo

flokkana þar sem þjóðir telja að þær muni hagnast á samstarfi og samhæfingu

regluverka, en þessi flokkur hagnast á því að hverfa frá stefnunni.

Burt séð frá vandamálaflokkunum þá er fleira sem getur farið úrskeiðis við

útfærslu á stefnum. Oft er eins konar skilgreiningarvandi þar sem stefnur sem hafa verið

samþykktar geta verið opnar til túlkunar eða hreinlega að það sé ekki notað nógu
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nákvæmt orðalag. Vegna hversu ólíkar þjóðir eru, kann sumum þeirra að finnast betra að

reyna komast upp með sem minnst á meðan viðkomandi þjóð sé tæknilega að uppfylla

skilyrði stefnunnar og því samræmast reglugerðirnar ekki jafn vel milli landa og þær

ættu að gera (Knill og Tosun 2012, 243). Síðan eru oft vandamál sem tengjast

,,stjórnunarhalla” (e. control deficits). Stefnumótun alþjóðlegra stofnana skiptist í mörg

þrep og er flóknari en stefnumótun þjóðar, þar sem eru vanalega fleiri stjórnunarstig og

fleiri gerendur (e. actors) sem koma að tiltekinni alþjóðlegri stefnu. Hún þarf að ferðast

frá alþjóðasamfélaginu niður til valdhafa í hverju landi fyrir sig, og er það oftast undir

hverri og einni þjóð að ákveða fyrir sig hvaða stofnun eða aðilar koma að framkvæmd

stefnu. Þessir aðilar kunnu að hafa sína eigin pólitík, markmið og hugmyndir þegar

kemur að tiltekinni stefnu og kann hún þá að víkja frá upphaflegum markmiðum

alþjóðastofnana. Einnig þurfa ríkisstjórnir að hafa eftirlit með sjálfum sér og

alþjóðastofnanir eru oft frekar takmarkaðar þegar kemur að slíku og þurfa að treysta

þeim upplýsingum sem koma frá meðlimaríkjum (Brewster 2009).

3 Parísarsamningurinn og Ísland

Megin markmið Parísarsamningsins er að halda hækkun meðalhitastigs á jörðinni undir

2°C, þó vilja Sameinuðu þjóðirnar helst að sú tala sé undir 1,5°C. Til þess að hækka ekki

meðalhitastigið meira en 1,5°C þarf að eiga sér stað u.þ.b. 50% samdráttur á

gróðurhúsalofttegundum (Abnett 2021). Þjóðir sem hafa skrifað undir Parísarsamninginn

hafa nokkuð frjálsar hendur um það hvernig þau nái markmiðum samningsins (Morin et

al. 2020, 271, 277) og skila þau inn skýrslu þar sem þau meta aðgerðir sínar á fimm ára

fresti og síðan huga að hvort þurfi að breyta stefnum fyrir næsta fimm ára tímabil

(UNFCCC 2021). Í apríl 2016 skrifaði Sigrún Magnúsdóttir, þáverandi umhverfis- og

auðlindaráðherra undir Parísarsamninginn fyrir hönd Íslands ásamt 173 öðrum þjóðum.

Það þótti fagnaðarerindi hér á landi og sagði fyrrum umhverfisráðherra, Svandís

Svavarsdóttir, að slíkt alþjóðasamstarf myndi loks ýta undir skýrari stefnu í
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umhverfismálum (Svandís Svavarsdóttir 2016). Undirskrift samningsins markaði nýtt

tímabil í umhverfismálum á Íslandi.

3.1 Tildrög Parísarsamningsins

Það er hægt að segja að Parísarsamningurinn sé afurð nokkurra áratuga

alþjóðasamstarfs í umhverfismálum og of langdregið væri að fara yfir aðdragandann í

heild sinni. Þó er mikilvægt að nefna að Parísarsamningurinn er afrakstur ráðstefnu

Sameinuðu þjóðanna sem ber heitið Loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna (e. U.N.

Framework Convention on Climate Change eða UNFCCC) og var stofnaður árið 1992

(Kuyper et al. 2018). Loftslagssamningurinn er ekki einungis ráðstefna, heldur líka

stofnun með skrifstofu innan SÞ og varð Kýótó-bókunin einnig til úr

Loftslagssamningnum. Hún var samþykkt árið 1997 og má líta á Parísarsamninginn sem

beint framhald af henni. Kýótó-bókunin þótti merkileg enda var það fyrsta alþjóðlega

bindandi samkomulagið sem var samþykkt (Morin et al. 2020, 108).

Þó hafði það ekki jafn mikil áhrif og flestir vonuðu. Bókunin á margt sameiginlegt

með Parísarsamningnum. Lönd fengu frekar frjálsar hendur og áttu að setja sér eigin

markmið, sum metnaðarfyllri en önnur. Nokkur lönd fengu t.d. leyfi til þess að auka

mengun, þó var það ekki í mörgum tilfellum. Markmið landa var yfirleitt í kringum 5%

samdrátt fyrir árið 2012 miðað við árið 1990. Mörgum löndum tókst það, þó alls ekki

öllum og heildarsamdráttur var um 1% allt í allt ef innflutningur er tekinn með í

reikninginn (Clark 2012).

Sumir vilja meina að Kýótó-bókunin hafi mistekist að því leyti að margar þjóðir

náðu ekki markmiðum sínum. Þar að auki voru nokkur stór lönd sem drógu sig úr

samningnum á seinna tímabilinu frá 2012-2020, en þau voru Japan, Nýja-Sjáland,

Rússland, Kanada og Bandaríkin. Einnig var samningurinn gagnrýndur þar sem mörg lönd

sem voru flokkuð sem þróunarlönd voru ekki skyldug til að minnka losun á fyrra tímabili

samningsins, þ.m.t. Kína og Indland (Rosen 2015). Þegar löndin innan

Loftslagssamningsins fóru að gera sér grein fyrir áskorunum sem Kýótó-bókunin stóð

frammi fyrir var þeim ljóst að einhverjar breytingar þyrftu að eiga sér stað. Á fundi aðila

innan Loftslagssamningsins árið 2009 í Kaupmannahöfn kom markmiðið um að takmarka

hlýnun jarðar innan við 2°C fram í fyrsta skipti. Reynt var að koma á fót einhvers konar

loftslagssjóði til að fjármagna þróunarlönd til að vera betur í stakk búin til þess að kljást
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við loftslagsvána. Samningurinn sem var gerður fyrir fundinn í Kaupmannahöfn var ekki

bindandi og ekkert land setti fram töluleg markmið um losun og því var almennt talið að

fundurinn hefði ekki áorkað miklu (Vidal et al. 2009).

Árið 2010 var svo fundað aftur í Kankún þar sem lagður var fram svipaður

samningur og í Kaupmannahöfn, en móttökur voru betri í þetta skiptið. Loftslagssjóður

var samþykktur ásamt því að fest var í sessi hlutverk þróunarlanda við losun á

gróðurhúsalofttegundum, en engir löglega bindandi samningar voru gerðir (Sweet

2010). Á fundi Loftslagssamningsins í Durban árið 2011 má segja að fræjunum hafi verið

sáð fyrir gerð Parísarsamningsins. Þar var niðurstaða fundarins að aðildarríki innan

Loftslagssamningsins myndu koma á löglega bindandi samningi fyrir 2015 en einnig var

gerður stjórnunarrammi fyrir loftslagssjóðinn (Hazuchová 2012). Þessi fundur var

gagnrýndur af sumum fjölmiðlum fyrir að vera innihaldslaus (Crossland 2011) þar sem

fólk vildi sjá löglega bindandi samning sem fyrst en ekki eftir fjögur ár og fannst eins og

stjórnmálamenn væru að lofa upp í ermina á sér enn eina ferðina. Þarna var þó búið að

leggja grundvöllinn að Parísarsamningnum.

Parísarsamningurinn virðist standa frammi fyrir sömu áskorunum og

Kýótó-bókunin þar sem mörg lönd virðast ekki geta uppfyllt sín eigin markmið. Þegar

fyrrum Bandaríkjaforseti Donald J. Trump tók Bandaríkin úr samkomulaginu var mikill

ótti fjölmiðla um að aðrar þjóðir myndu taka upp á því sama. Bandaríkin menga mest í

heiminum miðað við höfðatölu og næst mest á heildina litið og virtist því sáttmálinn

vega töluvert minna (McGrath 2020). Þó fór engin önnur þjóð eftir þeirra fordæmi sem

getur gefið til kynna að annað hvort taki þjóðir heimsins umhverfismálunum alvarlegar

nú heldur en á tímum Kýótó-bókunarinnar, eða þá að meiri sátt ríki um

Parísarsamninginn. Bandaríkin eru nú aftur orðin aðili að samningnum og var það eitt af

fyrstu verkum Joseph Robinette Biden Jr. þegar hann tók við embætti Bandaríkjaforseta í

byrjun árs 2021 (McGrath 2021).

Fyrir loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í október árið 2021 í Glasgow virtust

allir stærstu þátttakendurnir vera virkilega langt frá markmiðum sínum (Climate Action

Tracker 2021). Þó er ekki öll von úti enn. Þegar ríki heimsins skila inn skýrslunni sem

búist er við af þeim er einnig búist við að þau auki skuldbindingar sínar. Næsta mat mun

eiga sér stað 2023 og er því enn tími til að rétta úr kútnum (United Nations 2021). Það
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þykir líka mjög jákvætt að þjóðir heims virðast áhugasamar og staðráðnar í að halda sér

við verkið.

3.2 Málaflokkur umhverfis- og auðlindamála 2013 - 2017

Á þeim tíma sem Parísarsamningurinn var undirritaður þá var Sigmundur Davíð

Gunnlaugsson forsætisráðherra Íslands og var sú ríkisstjórn mynduð af

Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum eftir alþingiskosningarnar 2013. Í

stefnuyfirlýsingu flokkanna eftir kosningarnar eru umhverfismál nefnd, þá einna helst

varðandi náttúruvernd og náttúrunýtingu, en ekki er hægt að segja að umhverfismálin

hafi verið mikið forgangsmál. Helstu áherslur ríkisstjórnar voru þær að takast á við

skuldavanda íslenskra heimila, lækka skuldir ríkissjóðs, einfalda skattkerfið, fjölga

störfum, auka frekari uppbyggingu í sjávarútvegi, efla heilbrigðiskerfið sem og

menntakerfið svo eitthvað sé nefnt (Stjórnarráð Íslands 2013). Fyrsti umhverfis- og

auðlindaráðherra í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs var Sigurður Ingi Jóhannsson úr

Framsóknarflokknum og þótti hann umdeildur á sínum tíma. Á sama tíma var hann

einnig sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og var því yfir þremur málaflokkum. Hann

kom t.a.m. verst út úr skoðanakönnun Gallups um almenningsálit á störfum ráðherra á

þeim tíma (Gallup 2014). Meðal annars var hann með til skoðunar hvort hægt væri að

leggja niður umhverfis- og auðlindaráðuneytið og skipta lögsögu umhverfismála niður á

önnur ráðuneyti sem hefði vafalaust haft áhrif á málaflokkinn (Vísir 2013).

Það varð ekkert úr því, enda harðlega gagnrýnt af öðrum stjórnmálamönnum og

var þessi hugmynd ekki á dagskrá ríkisstjórnarinnar. Bjarni Benediktsson, þáverandi

fjármála- og efnahagsráðherra var fljótur að koma því frá sér að um einhvers konar

misskilning væri að ræða í spjallþættinum Kastljósi (Árni Finnsson 2013). Formaður

Vinstri grænna, Katrín Jakobsdóttir undraði sig á ummælunum og þótti henni þetta vera

öfugsnúin hugsun. Með sömu rökfærslum sagði hún að alveg eins væri hægt að leggja

niður fjármálaráðuneytið (Jóhannes Stefánsson 2013).

Sigrún Magnúsdóttir tók við keflinu og var umhverfis- og auðlindaráðherra frá

árinu 2014 þar til kjörtímabilið klárast. Þótt það kjörtímabil var ekki jafnlangt og til stóð

þar sem flýtt hafði verið til næstu kosninga eftir að lekamál hafi litið dagsins ljós um

skattaskjól sem tengdust þáverandi forsætisráðherra Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni,

sem sagði af sér í kjölfarið (Mbl. 2016). Sigrún kom einnig úr röðum framsóknarmanna
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(Alþingi 2020). Eftir alþingiskosningarnar 2016 gegndi Björt Ólafsdóttir ráðuneytinu fyrir

Bjarta framtíð í nokkra mánuði áður en boðað var til annarra alþingiskosninga (Alþingi

2017) þar sem ríkisstjórnin klofnaði í kjölfar hneykslismáls um uppreisn æru

kynferðisafbrotamanna (Brynjólfur Þór Guðmundsson 2017).

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem mynduð var af Sjálfstæðisflokki, Viðreisn

og Bjartri framtíð, þá var aðaláherslan lögð á heilbrigðismál, en önnur mikilvæg málefni

voru uppbygging innviða, samgöngur og samkeppnishæft atvinnulíf. Umhverfismálin

voru nefnd í stefnuyfirlýsingu þeirra, en þó ekki ítarlega. Segir sá kafli í raun að Ísland

skuli eiga aðild að Parísarsamningnum og að byrja ætti að huga að aðgerðaáætlun til að

standast markmið hans ásamt ýmiss konar náttúruvernd (Stjórnarráð Íslands 2017b).

3.3 Dagskrárbreytingar 2017

Árið 2017 fóru alþingiskosningar fram og varð úr því samsteypustjórn

Vinstrihreyfingarinnar- græns framboðs, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks undir

forystu Katrínar Jakobsdóttur og fékk hún embætti forsætisráðherra. Guðmundur Ingi

Guðbrandsson var fenginn til að gegna embætti umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir

Vinstri græna. Það þótti fréttnæmt á sínum tíma þar sem hann var utan þings og vann

sem framkvæmdastjóri Landverndar áður en hann tók við ráðherraembætti (Alþingi

2022b). Hann var þó ekki eins og fiskur á þurru landi þar sem hann er stofnfélagi í Vinstri

grænum og hefur því verið í hreyfingunni síðan 1999 og sagði hann ástæðuna vera vegna

áherslu þeirra á umhverfismálin. Hann hafði einnig einhverja reynslu af stjórnmálum þar

sem hann hafði verið kosningastjóri á árum áður (Grétar Þór Sigurðsson 2021;

Vinstrihreyfingin- grænt framboð 15. Guðmundur Ingi Guðbrandsson).

Þegar ný ríkisstjórn kemur saman þá er það fyrsta verk hennar að samræma sig

með gerð sáttmála eða einhvers konar stefnuyfirlýsingu um ríkisstjórnarsamstarf sitt. Í

slíkum sáttmálum er stiklað á stóru og gefa því góða innsýn í hverjar helstu áherslur nýju

ríkisstjórnarinnar kunna að vera og því hvers konar dagskrárbreytingar geti átt sér stað. Í

sáttmálanum 2017 var því lýst yfir að sjálfbær þróun yrði í fyrirrúmi við ákvarðanir í

samræmi við alþjóðaskuldbindingar. Aðaláherslur stjórnarsáttmálans kunnu að vera

umhverfismálin (þar nefna þau sérstaklega loftslagsmarkmið sem og verndun náttúru)

ásamt jafnréttismálum, eflingu Alþingis, uppbyggingu innviða innan sveitarfélaga og

byggðaþróun (Stjórnarráð Íslands 2017a).
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Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur frá árinu 2017 er einnig

nefnt að efla þurfi rannsóknir á súrnun sjávar og að allar stórar áætlanir ríkisins muni

verða metnar út frá loftslagsmarkmiðum. Loftslagsráð yrði einnig stofnað og

aðgerðaáætlunin yrði tímasett og fjármögnuð (Stjórnarráð Íslands 2017a). Hvað varðar

önnur umhverfismál þá vildi ríkisstjórnin stofna hálendisþjóðgarð í samráði við ýmsar

stofnanir, hagsmuna- og félagasamtök ásamt því að leggja fyrir langtímaorkustefnu í

samráði við alla þingflokka. Einnig var hluti af náttúruverndarstefnu ríkisstjórnarinnar að

setja upp langtímaátak gegn einnota plasti (Stjórnarráð Íslands 2017a). Þegar ríkisstjórn

Katrínar Jakobsdóttur var mynduð árið 2017 var líka gerð aðgerðaáætlun í

loftslagsmálum. Þetta var ekki fyrsta aðgerðaáætlun ríkisins varðandi loftslagsmál og

hún virðist innihalda skýrari markmið en forveri hennar, hún er töluvert efnismeiri og er

fyrsta fjármagnaða áætlunin í loftslagsmálum (Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið

2020a).

Nú gegnir sjálfstæðismaðurinn, Guðlaugur Þór Þórðarson, embætti umhverfis-

orku og loftslagsmálaráðherra, en hann tók við því í kjölfar alþingiskosninganna árið

2021 (Alþingi 2022a). Niðurstöður þeirra kosninga urðu þær að Sjálfstæðisflokkurinn,

Vinstri grænir og Framsóknarflokkurinn héldu áfram stjórnarsamstarfi (Anna Lilja

Þórisdóttir 2021). Katrín Jakobsdóttir hélt embætti forsætisráðherra, en Guðmundur Ingi

Guðbrandsson var færður yfir í félags- og vinnumarkaðsráðuneytið (Oddur Þórðarson

2021). Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar var endurnýjaður og voru aðal áherslurnar árið

2021 efnahagslegar og félagslegar framfarir, vernd umhverfis, kraftmikil

verðmætasköpun, jafnrétti kynjanna og jafnvægi byggða og kynslóða (Stjórnarráð

Íslands 2021). Þegar loftslagsmál eru nefnd þá hefur markmiðið um samdrætti hækkað

úr 40% yfir í 55% fyrir 2030 og að Ísland skuli verða kolefnishlutlaust fyrir árið 2040.

Einnig er nefnt í þessum nýja sáttmála að bann skuli lagt við olíuleit. Ein stærsta áhersla

þessara ríkisstjórnar þegar kemur að umhverfismálunum virðist vera orkuskipti. Það

kann t.d. að vera rafvæðing í stað gamalla dísilolíu véla í sjávarútvegi eða opinberra

bifreiða svo dæmi séu nefnd en einnig vill ríkisstjórnin undirbúa vindorkuver og myndi

það einnig flokkast undir orkuskipti. Síðan er nefnt að hið opinbera ætti bara að nýta

orkuna á hagkvæmari hátt yfir höfuð (Stjórnarráð Íslands 2021). Í þessum sáttmála er

einnig minnst á náttúruvernd og stofnun þjóðgarða á þegar friðlýstum svæðum og
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jöklum og ætlunin er að fjölga svæðisráðum og koma upp nánu samstarfi við

heimamenn.

3.4 Alþjóðlegar skuldbindingar Íslands

Eins og nefnt var hér áður þá er aðal markmið Parísarsamningsins að halda hækkun

hitastigs undir 2°C og þá helst minna en 1,5°C og að þjóðir fái nokkuð frjálsar hendur um

hvernig skuli ná því markmiði. Þessi klausa sáttmálans er nefnd innlend ákvörðuð

framlög eða “NDC’s” (e. Nationally determined contributions). Kýótó-bókunin var einnig

með svipuðu sniði og var þar skipt í tvö skuldbindingartímabil. Ísland stóðst fyrsta

tímabilið, en síðan á seinna tímabilinu kom í ljós að Ísland myndi líklegast ekki ná að

standa við markmið sín. Þá þarf ríkisstjórnin að kaupa svokallaðar losunarheimildir en

þær eru hluti af viðskiptakerfi ESB sem í grunninn úthlutar kvóta á fyrirtæki um hversu

mikið þau megi menga. Ef farið er yfir kvótann þá þarf að kaupa heimildir fyrir því og að

sama skapi ef þú nýtir kvótann ekki alveg þá getur þú sem fyrirtæki átt hann inni fyrir

næsta ár. Ísland og ESB hafa hins vegar gert samning varðandi skuldbindingar við

Sameinuðu þjóðirnar varðandi seinna tímabil Kýótó-bókuninnar þar sem Ísland fékk

heimildir fyrir nær 15 og hálft kílótonn CO2. Árið 2023 þarf Ísland að gera upp seinna

tímabil Kýótó-bókuninnar við ESB og ef Ísland hefur losað meira en það fékk úthlutað þá

munum við þurfa að kaupa losunarheimild að jafnvirði mismunarins, sem þykir líklegt

(Umhverfisstofnun 2021).

ESB ríkin, ásamt Íslandi og Noregi, settu sér það markmið að ná fram 40%

samdrætti í losun fyrir árið 2030 miðað við árið 1990 (Umhverfisstofnun e.d.). Til þess að

ná þessum markmiði þá var áætlunin að ná annars vegar 43% samdrætti árið 2030

miðað við árið 2005 frá iðnaði sem fellur undir ákvæði viðskiptakerfis ESB og 30%

samdrætti fyrir 2030 frá uppsprettum sem falla ekki undir ákvæði viðskiptakerfis ESB.

Þetta var sett inn í EES reglugerðir sem tekið hafa gildi hér þar sem þeim var bætt inn í

lög nr. 70/2012 um loftslagsmál. Hins vegar er krafa sáttmálans að framlög verði metin

og uppfærð á 5 ára fresti og í lok árs 2020 tilkynntu íslensk stjórnvöld nýtt metnaðarfullt

markmið úr 40% samdrætti yfir í 55% samdrátt fyrir 2030 ásamt ESB og Noregi

(Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 2020).
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3.5 Aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum

Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur á kjörtímabilinu 2017 til 2021 forgangsraðaði

umhverfismálunum og settu þau á laggirnar svokallað loftslagsráð ásamt því að gefa út

aðgerðaáætlun á fyrsta árinu sínu. Þau sem skipa loftslagsráð eru sérfræðingar úr bæði

hagsmunasamtökum og fræðimannasamfélaginu. Hlutverk ráðsins er að vera

stjórnvöldum til aðhalds með ráðgjöf hvað varðar umhverfismálin (Stjórnarráð Íslands

2018). Fyrsta útgáfa aðgerðaáætlunar ríkisstjórnarinnar kom út í september 2018 og var

hún unnin í nánu samráði við fulltrúa atvinnulífsins ásamt sveitarfélögum og

umhverfisverndarsamtökum. Þessi aðgerðaáætlun samanstendur í grunninn af tillögum

um 34 aðgerðir sem eiga að minnka losun. Aðgerðaáætlunin sem var í framkvæmd áður

en núverandi aðgerðaáætlun tók við var frá árinu 2010 og þar var reynt að uppfylla

markmið Kýótó-bókunarinnar, forvera Parísarsamningsins (Umhverfisráðuneytið 2010).

Sú áætlun er 44 blaðsíður en núverandi aðgerðaáætlun er 169 blaðsíður. Þetta kann ekki

að vera fyrsta aðgerðaáætlun ríkisins varðandi loftslagsmál, en hún virðist innihalda

skýrari markmið en forveri hennar, hún er töluvert efnismeiri og er fyrsta fjármagnaða

áætlunin í loftslagsmálum hér á landi eins og nefnt var hér áður (Umhverfis-, orku og

loftslagsráðuneytið 2020).

Það kynni að vera langdregið að fara í gegnum hverja einustu aðgerð, en ef

stiklað er á stóru þá er hægt að flokka aðgerðirnar í fjóra flokka, þ.e.a.s. orkuskipti í

vegasamgöngum, orkuskipti í öðrum geirum en vegasamgöngum, átak í kolefnisbindingu

og bættri landnotkun og að lokum það sem myndi flokkast undir ,,annað’’. Helstu

aðgerðirnar í vegasamgöngum væru þá að hækka kolefnisgjald og ýmsar ívilnanir fyrir

loftslagsvænar bifreiðar sem og skipta út opinberum bifreiðum fyrir rafmagnsknúnar

bifreiðar. Þegar orkuskipti í öðrum geirum eru nefnd í þessari áætlun þá er lögð áhersla

á sjávarútveg og ferjur og einnig er lagt bann við svartolíu. Átakið í kolefnisbindingu og

bættri landnotkun inniheldur eflingu í landgræðslu, nýskógrækt og átak í endurheimt

votlendis. Stærstu verkefni sem falla undir ,,annað’’ eru m.a. útfösun flúorgasa og

fræðsla almennings og grunnskólakrakka (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2018).
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Mynd 1- Aðgerðir ríkisins í loftslagsmálum í september 2021 (Umhverfis-, orku- og

loftslagsráðuneytið 2021a).

Nú er búið að uppfæra aðgerðaáætlunina og hefur verkefnunum fjölgað úr 34 yfir í 50 og

þeim skipt í fleiri málaflokka en kjarninn er sá sami. Í september 2021 voru 30 af þessum

50 verkefnum í framkvæmd, 17 þeirra í vinnslu og þrjú í undirbúningi eins og sjá má á

mynd 1 hér að ofan.

Samkvæmt bráðabirgðaútreikningi Umhverfisstofnunar í ágúst 2021 þá dróst

losun saman um 5% á árunum 2019-2020 en erfitt er að segja til um hversu stóran hlut

aðgerðaáætlunin átti í þeim samdrætti og hvað megi rekja til COVID-19 faraldursins, þá

m.a. vegna fækkun ferðamanna hérlendis. Gera má ráð fyrir að losun muni aukast árið

2021 þar sem ferðamannaiðnaðurinn er að taka við sér aftur (Umhverfis-, orku- og

loftslagsráðuneytið 2021b).

3.6 Frumkvæði Íslands

Þegar litið er á þrítugasta og fimmta kafla lagasafns Alþingis þ.e. kaflann sem snýr að

umhverfismálum- þá má sjá að öll lög sem koma að mengunarvörnum tengjast með

einhverjum hætti EES eða SÞ reglugerðum (Alþingi 2022c). Annað hvort hafa lögin verið

samin með það fyrir augum að framfylgja alþjóðareglugerðum eða að slíkar reglugerðir

hafa verið settar inn í fyrirliggjandi lög. Það er því hægt að álykta að íslenska ríkið hafi

ekki haft mikið frumkvæði að lagasetningu hvað varðar mengunarvarnir. Þó virðist vera

meiri hvati fyrir íslenska ríkið að eiga frumkvæði að lagasetningu sem snýr að
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náttúruvernd. Fyrir utan tilfinningalegt gildi sem Íslendingar kunna að hafa gagnvart

náttúruperlum landsins þá er einnig fjárhagslegur hvati sem liggur þar að baki þar sem

ferðamannaiðnaðurinn reiðir sig á útsýnisferðir. Á meðan Katrín Jakobsdóttir hefur verið

forsætisráðherra þá hafa tvö frumvörp varðandi náttúruvernd verið sett í lög. Það eru

lög nr. 155/2018 um landgræðslu annars vegar og lög nr. 33/2019 um skóga og skógrækt

hins vegar.

Lög nr. 155/2018 tóku gildi í maí 2018 og var frumvarpið lagt fram af Guðmundi

Inga Guðbrandssyni, þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra. Tilgangur frumvarpsins

er vernd, endurheimt og bæting auðlinda þjóðarinnar er varða gróður og jarðveg. Einnig

eru lögin sett til að tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Þessi lög eru í raun einhvers konar

endurskoðun á eldri lögum um landgræðslu frá 1965 en þau voru felld úr gildi þegar

þessi lög voru samþykkt. Nýju lögin eru frekar lauslega orðuð og opin fyrir túlkunum

samkvæmt Landvernd (Landvernd 2021) en þó má segja að þessi lög hafi skýrari

markmið en þau fyrri. Þessi lög innihalda fyrst og fremst markmið, nýjar reglur og síðan

áætlanir og stjórn landgræðslumála. Greinarnar sem snúa að stjórn landgræðslumála

nefna þar landgræðsluáætlun sem kveður á um að á a.m.k. fimm ára fresti muni

ráðherra gefa út áætlun til tíu ára í senn. Áætlunin mun innihalda stefnu stjórnvalda í

landgræðslu þ.e.a.s. hvernig gæði landsins séu best varðveitt og hvernig efla megi og

endurheimta vistkerfi á sama tíma og hvernig það getur verið best nýtt til atvinnu og

byggða í landinu. Þessi lög eru ekki hluti af neinum EES eða SÞ reglugerðum, en þó er

tekið fram í frumvarpinu skýrt og greinilega að lög þessi skulu ekki skarast á við

núverandi samninga og sáttmála alþjóðastofnana, en skulu frekar vera í samræmi við þá

(Frumvarp til laga um landgræðslu 2018-2019).

Lögin í dag ýta einnig undir nánari samvinnu við hagsmunahópa og sveitarfélög

með svokallaðri svæðisáætlun sem skiptir því verkefninu niður í ákveðin svæði þar sem

hið opinbera verður í sambandi við hlutaðeigandi sveitarfélög og hagsmunaaðila sem

koma að tilteknu svæði. Gömlu landgræðslulögin innihéldu ekki hugtök eins og

sjálfbærni, enda varð það hugtak ekki vinsælt fyrr en á níunda áratugnum eftir útgáfu

Bruntland skýrslunnar (Du Pisani 2006). Þau lög voru einungis um að koma í veg fyrir

eyðingu gróðurs annars vegar og að græða upp eydd lönd hins vegar. Hugmyndir um

endurskoðun gömlu laganna hafði verið á floti lengi og það má sjá með skýrslu
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starfshóps til umhverfisráðuneytisins aftur til ársins 2011 þegar Svandís Svavarsdóttir úr

röðum Vinstri grænna var umhverfisráðherra. Í þeirri skýrslu sem kom út árið 2012 má

sjá mikið af tillögum sem birtast í lögum nr. 155/2018 sjö árum seinna

(Umhverfisráðuneytið 2012). Lögin segja til um að Landgræðslan (áður Landgræðsla

ríkisins) muni hafa eftirlit og umsjón með framkvæmd þessara laga (Lög nr. 155/2018 um

landgræðslu). Þrátt fyrir að hvorki lögin né starf Landgræðslunar séu hluti af neinum

alþjóðlegum rammasamningum þá voru reglugerðir landgræðslunnar samdar með

erlendar reglugerðir til fyrirmyndar og þá einna helst sérfræðivinnu frá Matvæla- og

landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (e. FAO) (Árni Bragason 2021). Landgræðslan

fundaði með Bændasamtökum Íslands sem og Landssamtökum sauðfjárbænda við gerð

að drögum ýmissa reglugerða ásamt því að senda drögin á helstu beitarsérfræðinga

landsins til yfirferðar (Árni Bragason 2021).

Árni Bragason, landgræðslustjóri nefnir einnig í grein sem hann skrifar um drög

reglugerða sem koma að lögum nr. 155/2018 að meðal þeirra hagsmunaaðila sem

Landgræðsla ræddi við var mikið ósætti með skilgreiningu grundvallarhugtaka eins og

hvað mætti flokka sem sjálfbæra landnýtingu. Einnig nefnir hann fjölmiðlaumfjöllunina

um lögin sem ekki virðist vera sérlega jákvæð þar sem reiðir bændur segja löggjöfina

ómögulega þrátt fyrir að slík lög tíðkist í öðrum Evrópulöndum (Árni Bragason 2021).

Fréttir um löggjöfina og viðbrögð bænda var að finna í Bændablaðinu, kvöldfréttum RÚV

og á fréttasíðum helstu fjölmiðla landsins. Einnig er vert að taka fram að hátt í 90

ummæli, mörg þeirra neikvæð eða gagnrýnin á drög að reglugerð um sjálfbæra

landnýtingu, er að finna á samráðsgátt íslenskra stjórnvalda. Margir bændur virðast

heldur ósáttir um áhrifin sem þetta hefur á beitilönd sauðfjár (Samráðsgáttin 2021).

Lög nr. 33/2019 um skóga og skógrækt tóku gildi 24. maí árið 2019 og var það

frumvarp einnig lagt fram af þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundi Inga

Guðbrandssyni. Helstu markmið laganna eru að vernda skóga landsins og stuðla að

aukinni útbreiðslu þeirra, endurheimta líffræðilega fjölbreytni, byggja upp skógarauðlind

til sjálfbærra nytja, auðvelda aðgengi fólks að skógum til útivistar, stuðla að

kolefnisbindingu og að skógrækt stuðli að verndun jarðvegs. Þessi lög, líkt og

landgræðslulögin, voru samin til að leysa af hólmi eldri lög. Það kunna að vera lög nr.

3/1955 sem voru samin heilum áratugi áður en gömlu landgræðslulögin komu til
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sögunnar, eða árið 1955. Yfirstjórn nýju laganna fellur undir ráðherra umhverfis- og

auðlinda en eftirlit með framkvæmd þeirra og daglegri stjórnsýslu er Skógræktin,

opinber stofnun sem heyrir undir matvælaráðuneytið. Eftirlit með framkvæmd gömlu

laganna frá 1955 hafði Skógrækt ríkisins, en Skógræktin varð til eftir að Skógrækt ríkisins

og sex minni stofnanir sem þjónuðu skógrækt á lögbýlum runnu saman árið 2016

(Skógræktin 2016).

Líkt og með landgræðslulögin, þá er ætlast til af ráðherra að gefa út landsáætlun

eigi sjaldnar en á fimm ára fresti, til tíu ára í senn. Gömlu skógræktarlögin voru einnig

talin frekar úrelt og var brýnasta nauðsyn á gerð landshlutaáætlunar samkvæmt

Skógræktinni (Skógræktin 2019) sem komu með nýju lögunum. Lög nr. 33/2019 leggja

líka upp úr sjálfbærni og aukinni samvinnu við sveitarfélög og hagsmunaaðila við

framkvæmd landshlutaáætlana. Það hafa einnig verið gerðar tilraunir til að uppfæra

þessi lög í gegnum tíðina og væri hægt að nefna stjórnarfrumvarp frá árinu 1999 frá

þáverandi landbúnaðarráðherra, Guðmundi Bjarnasyni (Frumvarp til laga um skógrækt

og skógvernd 1998-1999) og stjórnarfrumvarp frá Björt Ólafsdóttur, umhverfis- og

auðlindaráðherra 2017, (Frumvarp til laga um skóga og skógrækt 2016-2017). Bæði

frumvörpin tala fyrir landshlutaáætlunum af einhverju tagi, sem verða síðan að

raunveruleika með lögum nr. 33/2019. Nýju lögin í skógrækt og landgræðslu virðast eiga

ýmislegt sameiginlegt, bæði í efnisatriðum og tildrögum, en þessi lög innihalda hvorug

neinar klausur úr alþjóðareglugerðum. Þó nefnir Skógræktin að þau sem stofnun fái nú

lögbundið hlutverk í loftslagsmálum (Skógræktin 2019), en slíkar fullyrðingar hefur

Landgræðslan ekki látið frá sér. Það gæti verið vegna þess að skógrækt hefur meiri áhrif

þegar kemur að kolefnishlutleysi (Trexler og Kosloff 2006).

3.7 Áhugi almennings og fjölmiðla

Ísland hefur ef til vill ekki upplifað krísur í umhverfismálum af sömu stærðargráðu og

mörg önnur lönd (t.d. hækkun sjávarmáls í Túvalú eða auknir skógareldar í Kaliforníu) en

áhugi almennings á málaflokknum hefur tekið breytingum síðastliðin áratug.
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Mynd 2- Áhugi landsmanna á umhverfismálum frá 2007 – 2018 (Gallup 2018).

Samkvæmt skoðanakönnunum Gallups varðandi umhverfis- og loftslagsmál kemur fram

að áhugi landsmanna hefur aukist í gegnum árin (Ólafur Elínarson 2018) líkt og sjá má á

Mynd 2 hér að ofan.

Árið 2007 hafði 26% landsmanna mikinn áhuga á umhverfismálum en 21% sýndi

þeim lítinn áhuga. Áratug seinna, sama ár og alþingiskosningar voru þá hafði fjöldi þeirra

sem sýndu umhverfismálum mikinn áhuga hækkað í 39,5% og þeir sem sýndu þeim lítinn

áhuga hafði fækkað í tæp 12%.

Snemma árs 2019 skrifaði þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur

Ingi Guðbrandsson pistil um uppgang umhverfismála í fjölmiðlum sem og aukinn áhuga

almennings. Þar nefnir hann að samkvæmt gagnagrunni Fjölmiðlavaktarinnar hafi fréttir

sem innihalda orðið ,,umhverfismál” aukist um tæp 80% síðan árið 2013. Þar kemur

einnig fram að átt hefur sér stað 56% aukning á fréttum um plast síðan 2015. Til

samanburðar segir hann að árið 2010 hafi verið 164 fréttir með orðinu

,,loftslagsbreytingar’’ en árið 2018 hafi þær verið um 1.000 talsins (Guðmundur Ingi

Guðbrandsson 2019).

Almenningur sýnir umhverfismálum ekki bara aukinn áhuga í skoðanakönnunum

heldur hefur það einnig gerst í gegnum aðgerðir. Frá 2018 hefur Stóri Plokkdagurinn

verið haldinn hátíðlegur árlega þar sem Íslendingar taka höndum saman og tína rusl. Svo

virðist sem sá viðburður verði meira áberandi með hverju árinu sem líður (Garðabær
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2020; Mbl. 2022). Einnig er hægt að nefna átakið Plastlaus september sem hófst árið

áður, eða árið 2017. Plastlaus september eru félagasamtök sem standa bak við átakið og

er markmið þeirra að vekja fólk til meðvitundar um neikvæð áhrif plasts á umhverfið og

reyna að fá fólk til að minnka plastnotkun út septembermánuð á hverju ári (Plastlaus

september Ársskýrsla 2017). Við lok septembermánaðar á fyrsta ári átaksins voru 4576

manns að fylgja átakinu á Facebook og það fór fram úr vonum aðstandenda (Plastlaus

september Ársskýrsla 2017). Á vef Plastlauss september er nefnt að átakið sé

grasrótarverkefni, en einstaklingar víðs vegar af landinu standi að því (Plastlaus

september Aðstandendur).

Íslensk ungmenni virðast einnig sýna málaflokknum aukna athygli og mætti nefna

loftslagsverkföllin sem byrjuðu í febrúar 2019. Slík verkföll voru innblásin af unga

aðgerðasinnanum Gretu Thunberg frá Svíþjóð (Kristlín Dís Ingilínardóttir 2020) sem hafði

þá skrópað í skólanum til að mótmæla aðgerðaleysi sænsku ríkisstjórnarinnar í

umhverfismálum (Watts 2019). Loftslagsverkföllin hafa átt sér stað í hverri viku og

standa samtökin Loftslagsverkfallið fyrir þeim, en aðildarfélög þeirra eru Landssamtök

íslenskra stúdenta, Samband íslenskra framhaldsskólanema, Stúdentaráð Háskóla Íslands

og Ungir umhverfissinnar. Meðal helstu krafna þeirra gagnvart stjórnvöldum er að aukin

verði fjárframlög til umhverfismála svo að fullnægjandi samdráttur geti náðst. Þau telja

að núverandi fjárhagsáætlun dugi ekki til og þau biðja einnig um að stjórnvöld lýsi yfir

neyðarástandi í loftslagsmálum hér á landi (Óttar Kolbeinsson Proppé 2019).

Félagasamtökin Ungir umhverfissinnar, eitt aðildarfélagið í Loftslagsverkfallinu, voru

stofnuð árið 2013 og er haft eftir þeim að starfsemi þeirra hafi stóraukist á árunum

2017-2018, þá í skólakynningum, nefndastarfi og ýmsum umsagnagerðum í

umhverfismálum (Ungir umhverfissinnar Saga félagsins).

4 Umræða

Í þriðja kafla þessarar ritgerðar var fjallað um Parísarsamninginn ásamt

dagskrárbreytingum íslenska ríkisins í málaflokki umhverfismála. Ríkisstjórn Katrínar
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Jakobsdóttur hefur lagt meira upp úr umhverfismálum en fyrrum ríkisstjórnir og væri

hægt að rökstyðja það með því að nefna að þessi ríkisstjórn setti fram fyrstu

fjármögnuðu aðgerðaáætlunina í loftslagsmálum. Sú aðgerðaáætlun er einnig töluvert

efnismeiri og skipulagðri en fyrri áætlanir. Umhverfismálin eru sýnilegri og efnismeiri í

stjórnarsáttmála ríkisstjórnar miðað við fyrri ríkisstjórnir og tilsett markmið þessarar

ríkisstjórnar er einnig metnaðarfyllra t.d. með því að auka áætlaðan samdrátt í losun úr

40% yfir í 55%. Í þessum kafla ritgerðar mun höfundur varpa fræðilegu ljósi á hvað eigi

sér stað í hverjum straumi fyrir sig í greiningarlíkani Kingdons varðandi umhverfismál í

íslensku samhengi ásamt því að fjalla um það hlutverk sem alþjóðastofnanir gegna í

stefnumótunarferlinu.

4.1 Skilgreining vandamálsins

Eins og nefnt var í fræðilega kaflanum þá gengur vandamálastraumurinn út á það að

útskýra hvernig og hvers vegna vandamál komast á dagskrá stjórnvalda. Tölfræði, krísur

og stemmning í þjóðfélaginu skipta þar miklu máli. Það er ekki erfitt að ímynda sér að

hagsmunir einstakra þjóða séu frábrugðnir hagsmunum alþjóðastofnana og

alþjóðasamfélagsins í heild. Ef við veltum fyrir okkur markmiðum Sameinuðu þjóðanna í

loftslagsmálum þá eru þau að takmarka hlýnun jarðar við 2°C og þá helst 1.5°C. Í kafla

3.1. kemur fram að hugmyndin um að takmarka hlýnun jarðar innan við 2°C kom fyrst á

dagskrá á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn árið 2009. Ástæðan

fyrir því af hverju 2°C varð að markmiði er margþætt. Í marga áratugi hafa vísindamenn

og fræðimenn verið að skoða breytingar á loftslagi og oft notað 2°C hlýnun sem viðmið

til að sjá breytingar við notkun á ýmiss konar loftslagslíkönum (Fendt 2021). Það er oft

talað um að ef hlýnun jarðar fer yfir 2°C þá munu afleiðingarnar verða óafturkræfar á

sumum stöðum í heiminum og er hægt að sjá ítarlegar upplýsingar um þær afleiðingar í

skýrslu IPCC frá 2018. Þar er m.a. nefnt að afleiðingarnar kunni að vera hækkandi

sjávarmál, þurrkar og jafnvel aukin útbreiðsla á ákveðnum smitsjúkdómum t.d. malaríu

o.fl. (Intergovernmental Panel on Climate Change 2018). Í samantekt UNFCCC á

Kaupmannahafnar fundinum kemur fram að þjóðirnar sem börðust fyrir takmörkun

hlýnunar innan við 2°C hafi verið þau þróunarlönd sem séu hvað berskjölduðust fyrir

áhrifum aukinnar hlýnunar (UNFCCC 2009).
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Í tilviksrannsóknum Kingdons kemur fram að krísur virðast vera mismikilvægar í

stefnumótun eftir því hvaða geira þú skoðar. Samkvæmt Kingdon þá er

þumalputtareglan sú að því sýnilegri sem málaflokkurinn er, því minna vægi hafi

neyðarástand á stefnumótun. Krísur í umhverfismálum gegna mikilvægu hlutverki og

virðist sem hver einasta skýrsla IPCC reyni vara við hörmungum. Greiningarlíkan

Kingdons er sniðið að einstökum ríkjum, en ekki alþjóðastofnunum. Það sem gerir

umhverfismálin frábrugðin flestum málefnum hins vegar er það að þau krefjast aukins

alþjóðlegs samstarfs og má sjá alþjóðleg áhrif í öllum straumum líkansins.

Ef við skoðum vandamálastrauminn í íslensku samhengi þá kemur ýmislegt í ljós.

Stjórnarsáttmálinn sem ríkisstjórn Katrínar gaf frá sér árið 2017 undirstrikar áherslur

ríkisstjórnarinnar. Þessar áherslur hafa verið mótaðar af vandamálum sem þessir

stjórnmálamenn telja sig standa frammi fyrir. Það fyrsta sem er nefnt í þeim kafla

sáttmálans sem snýr að umhverfismálum er markmið Parísarsamningsins og hvað verði

gert til að komast nær því markmiði. Seinna í þeim kafla eru náttúruverndarmál einnig

nefnd til sögunnar, þá einna helst stofnun hálendisþjóðgarðs. Það er einnig mikilvægt að

taka fram hvers konar stjórnmálaflokkur Vinstrihreyfingin- grænt framboð er. Vinstri

grænir tileinka sér græna pólitík (e. green politics) þar sem aðal áherslur þeirra kunna að

vera umhverfismál, félagslegt réttlæti og friðarhyggja. Þær stefnur eiga samleið með

mörgum öðrum græningjaflokkum í Evrópu (Reed og Rothenberg 1993; Vinstri

hreyfingin- grænt framboð Heimasíða). Það kom því ekki mörgum á óvart að þau fengju

umhverfis- og auðlindaráðuneytið eftir kosningarnar árið 2017, enda líklegast verið að

leitast eftir að fá það ráðuneyti rétt eins og Sjálfstæðisflokkurinn, sem aðhyllist frjáls

viðskipti, fékk fjármála- og efnahagsráðuneytið. Kjósendur Vinstri grænna setja einnig

umhverfismálin ofarlega, t.a.m. voru umhverfismál mikilvægasti málaflokkur þeirra fyrir

kosningarnar 2021, en kjósendur Sjálfstæðisflokksins töldu efnahagsmálin mikilvægust

(Arnar Þór Ingólfsson 2021). Samkvæmt álitskönnun fyrir kosningarnar 2021 virtust

heilbrigðismál vera kjósendum mikilvægust og umhverfismál næst mikilvægust (Arnar

Þór Ingólfsson, 2021). Sú staðreynd varðandi það hvað umhverfismál hafa orðið

mikilvægur málaflokkur fyrir kjósendur á síðustu árum setur líklegast aukinn þrýsting á

stjórnmálamenn til að koma honum á dagskrá.
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Þegar vandamálastraumurinn er skoðaður í samhengi við lög nr. 155/2018 um

landgræðslu sérstaklega, þá hefur vandamálið verið upphaflega skilgreint m.a. af stofnun

Landgræðslunnar (áður þekkt sem Landgræðsla ríkisins). Eldri lögin voru frá 1965 og

þóttu mjög úrelt af starfsfólki Landgræðslunnar og var m.a. fyrrum Landgræðslustjóri,

Sveinn Rúnarsson, margoft búinn að ræða við ráðherra til að reyna að fá endurnýjun

laganna fram (Magnús Hlynur Hreiðarsson 2016). Það hafði margoft verið reynt að

uppfæra lögin og hægt er að nefna sem dæmi frumvarp frá þáverandi

landbúnaðarráðherra Guðna Ágústssyni frá árinu 2002 (Frumvarp til laga um

landgræðslu 2001-2002) og frumvarp frá þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra

Bjartar Ólafsdóttur frá 2017 (Frumvarp til laga um landgræðslu 2016-2017).

4.2. Hugmyndasúpan

Stefnumálastraumurinn inniheldur sérfræðingasamfélagið og í umhverfismálum hafa

alþjóðastofnanir mjög mikil áhrif. Eins og kemur fram í fræðilega kaflanum þá eyða

alþjóðastofnanir miklu fjármagni í upplýsingaöflun og gerð skýrslna sem koma að

stefnumálum. Það er því oft hagstæðara og auðveldara fyrir stjórnmálamenn að taka

upp stefnur alþjóðastofnana heldur en að móta sínar eigin. Sem dæmi um það má nefna

hér þegar nýju landgræðslu lögin voru sett að þá hafðist Landgræðslan handa og tók upp

landgræðslustefnu að fyrirmynd stefnu Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu

þjóðanna. Eins og áður kom fram þá eru öll íslensk lög sem koma að loftslagsmálum

annað hvort samin með það fyrir augum að framfylgja stefnum alþjóðastofnana í

loftslagsmálum eða þá að klausum úr alþjóðlegum reglugerðum er bætt við fyrirliggjandi

lög.

Við gerð aðgerðaáætlunar ríkisins í loftslagsmálum er erfitt að segja til um

hvaðan stefnurnar koma nákvæmlega, en þó er nefnt í áætlunni sjálfri að umhverfis- og

auðlindaráðuneytið hafi unnið ýmist með verkefnisstjórn, sérfræðingum í ráðuneytum

og ráðherrum. Einnig var fundað með ýmsum hagaðilum og samtökum við gerð hennar

þ.m.t. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Félagi íslenskra fiskimjölsverksmiðja,

Reykjavíkurborg, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, Bændasamtökum Íslands,

Landvernd, Náttúruverndarsamtökum Íslands og Sorpu bs (Umhverfis- og

auðlindaráðuneytið 2018). Við gerð aðgerðaáætlunarinnar virðist hafa verið samstaða

innan sérfræðingasamfélagsins þar sem ekki er mikið talað um stefnur sem stangast á
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við hvora aðra. Við gerð áætlunarinnar var ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company

fengið til aðstoðar, ásamt því að fengin var ráðgjöf hjá loftslagsráði, sem var stofnað árið

2018, til að veita ríkinu aðhald í loftslagsmálum. Ráðið er skipað fulltrúum

háskólasamfélagsins, hagaðilum og sveitarfélögum. Samkvæmt skýrslunni voru ráðgjafar

hjá McKinsey & Company og loftslagsráð á sama máli um hvar áhersla ríkisins ætti að

vera og hún ætti að vera í samgöngum á landi og hafi, ásamt landbúnaði (Umhverfis- og

auðlindaráðuneytið 2018).

Þegar kemur að lögum nr. 155/2018 nefnir Árni Bragason, landgræðslustjóri að í

samstarfi við hagaðila virtist vera grundvallarmunur á hugmyndum um hvað mætti

skilgreina sem sjálfbæra landnýtingu. Það þýðir samt ekki endilega að það ríki eitthvert

missætti í stefnustraumnum, heldur frekar að þessir hagaðilar hafi mismunandi

hagmuna að gæta. Starfsmenn Landgræðslunnnar sem og starfsmenn umhverfis- og

auðlindaráðuneytis höfðu barist fyrir uppfærslu á lögunum í áraraðir og hafa gömul

frumvörp frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu talað fyrir landshlutaáætlanir af

einhverju tagi. Þetta er hægt að sjá í gömlum landgræðslu frumvörpum sem gengu ekki í

gegn hjá fyrrum umhverfisráðherrum landsins, þar sem Guðni Ágústsson talar um

héraðsáætlanir og Björt Ólafsdóttir talar um svæðisáætlanir (Frumvörp til laga um

landgræðslu 2001-2002 og 2016-2017). Sömu sögu mætti segja um endurfærslu

skógræktunarlaganna. Það virðist því ríkja einhver samstaða opinberra starfsmanna í

málum landgræðslu- og skógræktunarlaga.

Kingdon nefnir einnig mikilvægi stefnumótunarfrumkvöðla og passar fyrrum

umhverfis- og auðlindaráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, inn í þá mynd. Á fyrsta

starfsári sínu gegndi hann lykilhlutverki í fyrstu fjármögnuðu aðgerðaáætlunni í

loftslagsmálum ásamt því að uppfæra landgræðslulögin. Guðmundur kom fram með

frumvörp um skógrækt sem voru samþykkt og einnig lagði hann fram frumvörp til að

breyta hinum úreltu landgræðslulögum og skógræktarlögum sem bæði voru samþykkt á

Alþingi. Eins og áður kemur fram þá hafði oft verið gerð tilraun til að uppfæra bæði lögin

þar sem fyrrum ráðherrar frá umhverfis- og auðlindarráðuneytinu og

landbúnaðarráðuneytinu hafi reynt að endurnýja lögin með engum árangri og

Landgræðslan ítrekað reynt að fá eitthvað gert í uppfærslu á landgræðslulögunum.

Guðmundur hafði verið starfsmaður landgræðslunnar á árunum 2006-2008 (Landvernd
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2011) og þó ekki sé hægt að segja það með vissu, þá er líklegt að hann hafi átt mikið

frumkvæði og lagt sitt á vogarskálarnar til þess að koma þessu í gegn. Þegar Kingdon

nefnir vandamálastrauminn, þá segir hann að persónuleg reynsla stjórnmálamanna geti

haft áhrif á það hvort vandamál komist á dagskrá. Einnig nefnir hann að hagsmunaaðilar

sem þekkja eitthvað til persónulegrar reynslu stjórnmálamannsins geti nýtt sér það í hag.

Landgræðslulögin eru sérstakt dæmi í opinberri stefnumótun þar sem það hefur varla

liðið ár frá því að stjórnmálamaðurinn, sem í þessu tilfelli var Guðmundur Ingi, hafði bein

áhrif á að koma málinu á dagskrá, og hafði stuttu áður setið hinum megin borðsins sem

hagsmunaaðili sem framkvæmdastjóri náttúruverndarsamtakanna Landverndar.

4.3 Pólitík og opnir gluggar

Samkvæmt Kingdon þá opnast gluggi tækifæranna oft við einhvers konar valdhafaskipti í

stjórnmálastraumnum. Þegar boðað var til alþingiskosninga árið 2017 þá hafði Björt

framtíð slitið stjórnarsamstarfi áður en kjörtímabilinu hefði átt að ljúka og því var boðað

til kosninga um haustið (Brynjólfur Þór Guðmundsson 2016). Úr varð að

Sjálfstæðisflokkurinn fékk 25% atkvæða og fékk flesta þingmenn kjörna. Vinstri grænir

fylgdu þar á eftir með 17% atkvæða. Í könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands

sem birt var í Morgunblaðinu fyrir kosningarnar höfðu landsmenn sýnt yfirgnæfandi fylgi

við Katrínu Jakobsdóttur sem næsta forsætisráðherra Íslands (Höskuldur Daði

Magnússon 2017). Eftir kosningarnar ákváðu Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir að

mynda samsteypustjórn með Framsóknarflokknum þar sem Katrín yrði forsætisráðherra

og Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra, en hann var utan

þings og hafði verið framkvæmdastjóri Landverndar. Þar er hagsmunaaðili

náttúruverndarsamtaka kominn í ríkisstjórn. Kingdon nefnir mikilvægi einstaklingsins í

stefnumálastraumnum, en þar þrífast stefnumótunarfrumkvöðlarnir. Helsta einkenni

frumkvöðlanna er það að þeir eru tilbúnir að verja mikilli orku, tíma, orðspori og

fjármunum í hugmyndir í von um að það muni borga sig (Kingdon 2014, 122). Þessi

lýsing á við um Guðmund Inga þar sem fyrsta fjármagnaða aðgerðaáætlunin í

loftslagsmálum kom úr ráðuneytinu hans, ásamt því að tvö ný náttúruverndarlög voru

samþykkt. Katrín er fyrsti forsætisráðherrann sem kom úr röðum Vinstri grænna, en

annars höfðu einungis Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn fengið að gegna því ráðuneyti

frá árinu 1980, fyrir utan Jóhönnu Sigurðardóttur, sem gegndi ráðuneytinu á

38

https://www.zotero.org/google-docs/?52TfHo


kreppuárunum 2009-2013 fyrir hönd Samfylkingarinnar (Alþingi 2021). Eins og kom fram

í efniskaflanum, þá kunna áherslur Vinstri grænna að vera um margt ólíkar flokkunum

sem þau gengu í samstarf með. Nú í fyrsta sinn er kominn forsætisráðherra sem hefur

umhverfismál efst á forgangslista sínum, enda úr flokki sem mætti skilgreina sem

græningjaflokk. Áhugi Íslendinga á umhverfismálum hafði aukist síðastliðin ár sem og

umhverfismálatengdur fréttaflutningur. Stemmningin í þjóðfélaginu var því að taka

breytingum þegar að Katrín Jakobsdóttir varð forsætisráðherra, enda mátti sjá aukinn

áhuga almennings á umhverfismálum sem og aukinn fréttaflutning á þeim málum. Þetta

samræmist stefnustraumakenningu Kingdons. Aðilar innan stefnumálastraumsins á

Íslandi virðast heldur samstíga, eða að minnsta kosti þegar kemur að náttúruvernd, þar

sem frumvörp sem koma að landgræðslu og skógrækt virðast eiga sér svipaðar

hugmyndir um hver næstu skref þurfa að vera. Þetta sést þegar gömul lagafrumvörp um

skógrækt og landgræðslu eru borin saman. Einnig er að finna sömu hugmyndir í

frumvörpum Guðmundar Inga sem urðu að lögum.

Ísland hafði ekki staðið við markmið sín á seinna tímabili Kýótó-bókunarinnar og

því var búist við háum reikningi. Í ofanálag þá hafði Ísland skrifað undir

Parísarsamninginn árið 2016 og þrýstingurinn frá alþjóðasamfélaginu leiddi til þess að

ríkisstjórnin fjármagnaði í fyrsta skipti aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, ári eftir að

kjörtímabilið hófst. Það er því ljóst að straumar Kingdons eru að mætast og þessar

breytingar innan raða valdhafa virðast hafa opnað glugga tækifæranna. Á fyrsta starfsári

sínu nær Guðmundur Ingi í gegn frumvarpi á landgræðslulögum og ári eftir það nær

hann í gegn nýjum skógræktarlögum. Aðgerðaáætlunin er fjármögnuð og sett í

framkvæmd. Á síðasta ári kjörtímabilsins eru 30 aðgerðir í framkvæmd úr

aðgerðaáætlun ríkisins í umhverfismálum, 17 eru í vinnslu og einungis 3 aðgerðir eru í

undirbúningi.

4.4. Alþjóðlegar skuldbindingar og eigið frumkvæði

Lög Íslands sem varða loftslagsmál og mengunarvarnir tengjast öll með einum eða

öðrum hætti alþjóðareglugerðum. Aðgerðaáætlun ríkisins í loftslagsmálum er ítarleg, en

er framlag Íslands við að ná markmiðum Parísarsamningsins. Innlend ákvörðuð framlög

af hálfu Íslands voru sett fram sem sameiginleg markmið meðlimaþjóða ESB ásamt

Noregi, en þau voru 55% samdráttur á gróðurhúsalofttegundum. Það er því víst að Ísland
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á ekki mikið frumkvæði í loftslagsmálum en nýtir sér það að taka upp stefnur sem

alþjóðastofnanir og önnur lönd hafa tileinkað sér. Þetta passar við það sem kemur fram í

bók Knill og Tosun, en alþjóðastofnanir eyða mikilli orku og fjármagni í að móta stefnur

og því er bæði auðveldara og ódýrara fyrir ríkisstjórn að taka upp stefnu eftir þeim frekar

en að móta sína eigin.

Náttúruverndarlög Íslendinga á hinn bóginn voru ekki samin í neyð til að uppfylla

bindandi alþjóðasamninga. Það er því óhætt að segja að Ísland eigi meira frumkvæði að

þeim náttúruverndarlögum sem samþykkt voru þegar Guðmundar Ingi sat í stól

umhverfis- og auðlindaráðherra. Að einhverju leyti gæti fjárhagslegur hvati legið þar að

baki þar sem ferðamannaiðnaðurinn og landbúnaður nýtur góðs af. Einnig er það eflaust

háð einhvers konar tilfinningalegu gildi landsmanna. Þrátt fyrir að eiga frumkvæði að

slíkum lögum, þá leita opinberar stofnanir eins og Landgræðslan til fyrirmynda erlendis

þegar kemur að útfærslum, enda reiða sérfræðingar sig almennt bæði á vísindalega og

stjórnsýslulega þekkingu, þvert á landamæri.

5 Niðurstöður

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar var tvíþætt. Fyrri hluti spurningarinnar var að skoða

hvernig umhverfismál komast á dagskrá íslenskra stjórnvalda og seinni hlutinn spyr

hvernig alþjóðastofnanir hafa áhrif á dagskrárgerð. Þessir tveir þættir eru hins vegar

óaðskiljanlegir, líkt og sjá má í efniskaflanum sem og í fræðilega kaflanum þar sem

alþjóðastofnanir setja þrýsting á meðlimaþjóðir í að leggja sitt af mörkum í baráttunni

gegn loftslagsvánni. Stefnustraumakenning Kingdons reyndist gagnlegt greiningarlíkan til

að útskýra hvernig umhverfismál komast á dagskrá stjórnvalda.

Valdhafaskipti við alþingiskosningarnar 2017 sköpuðu hagstæðar aðstæður í

pólitíska straumnum og hæfni Guðmundar Inga Guðbrandssonar sem

stefnumótunarfrumkvöðuls skipti höfuðmáli til þess að koma umhverfismálunum á

dagskrá, en það segir ekki alla söguna. Það verður einnig að gera sér grein fyrir mikilvægi

almenningsálits og fjölmiðlaumfjöllunar ásamt hlutverki hagsmunaaðila og

sérfræðingasamfélagins. Aðeins ef dregnir eru saman allir þessir þættir þá er hægt að sjá
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hvernig stefnustraumarnir þrír mætast og gluggi tækifæranna opnast til að skapa kjörnar

aðstæður til stefnubreytinga.

Eins og kemur fram í umræðukafla þá er dagskrá Íslands í umhverfismálum undir

mjög miklum áhrifum alþjóðastofnana og þá sérstaklega Sameinuðu þjóðanna. Það má

færa rök fyrir því að það séu ekki bara lög sem koma að loftslagi og mengun sem séu

undir miklum áhrifum þeirra, heldur líka náttúruverndarlögin að einhverju leyti þar sem

lög nr. 155/2018 voru samin til að stangast ekki á við samninga og sáttmála

alþjóðastofnana, heldur frekar samræmast þeim. Einnig nefndi Skógræktin í samhengi

við samþykkt laga nr. 33/2019 að þau sem stofnun væru nú komin með lögbundið

hlutverk í loftslagsmálum.

6 Lokaorð

Í þessari ritgerð var farið yfir hvernig umhverfismál komust á dagskrá íslenskra

stjórnvalda og hvernig alþjóðastofnanir hafa haft áhrif á dagskrárgerð. Einnig var fjallað

um stefnumótunarferli frumvarpa sem snerta náttúruvernd og skógrækt sem Ísland átti

frumkvæði að. Þrátt fyrir að vera undir miklum áhrifum stefnumótunar alþjóðastofnana í

loftslagsmálum, þá er óhætt að segja að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur setti gríðarlega

mikla áherslu á umhverfismálin á kjörtímabilinu 2017-2021 og að þau hafi sýnt töluvert

frumkvæði í náttúruvernd. Þessi ritgerð fjallaði hins vegar lítið sem ekkert um hvort

Parísarsamningurinn hefur borið einhvern árangur og hvort þjóðir myndu ná að uppfylla

markmiðin sín. Það virðist sem hagsmunaaðilar sem og fjölmiðlar verði ávallt fyrir

vonbrigðum ár hvert þegar loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna lýkur. Jafnvel ef

Sameinuðu þjóðirnar telja fundina hafa borið árangur þá er það oft stjörnumerkt af

fjölmiðlum. Sem dæmi var haft eftir Árna Finnssyni, formanni Náttúruverndarsamtaka

Íslands þar sem hann kallaði síðasta samning loftslagsráðstefnunnar ,,fall fram á við’’

(Mbl. 2021). Áhugavert væri að skrifa ritgerð um það hvort Parísarsáttmálinn væri að

virka og ef ekki, þá þyrfti að kanna hvort vandamálið væri tengt stefnumótun Sameinuðu

þjóðanna eða þá af hálfu meðlimaþjóðanna. Einnig komu fram áhyggjur
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ríkisstjórnarinnar af súrnun sjávar í stjórnarsáttmálanum frá árinu 2017 en það var ekki

mikið skrifað um það í þessari ritgerð.
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