
 

  

 
 

   
 

5.    Fundur Umhverfisnefndar SSNE 

 

Teams fundur, föstudaginn 24. maí 2021, 09:00 

Mætt: Salbjörg Matthíasdóttir, Guðmundur Sigurðarson, Rut Jónsdóttir, Sveinn Margeirsson, Ottó 
Elíasson og Silja Jóhannesdóttir starfsmaður nefndar.  

Samþykkt var á fundi stjórnar SSNE, 13. janúar 2021, að mynda Umhverfisnefnd SSNE þar sem sá 
málaflokkur kom inn nýr við gerð síðustu Sóknaráætlunar SSNE og er ein af þrem meginstoðum hennar. 

Dagskrá 

1. Verkfærakista Sambandsins - frestað  

2. Útdeiling fjármuna 

Umhverfisnefnd í samstarfi við starfsfólk útdeilir fjármunum í samræmi við áherslur verkefnisins. 

Sjá fyrir neðan.  

3. Staða verkefna  

Vinnustofa - Loftlagsmál - verður haldin 26. maí. Ágætis skráning 

Líforkuver - umsókn - umsókn fór inn  

Bréf til úrvinnslusjóðs - í vinnslu 

Fræðsla – Aðalfundur Vistorku fös 28.5 klukkan 09:00, ný vefsíða opnuð 

Fræðsluáætlun? 

Skógrækt - Silja og Salbjörg, ekki byrjað 

Nemi í starfsnám - gekk ekki að fá nema  

Græni dregilinn – stefnt á að senda inn fleiri verkefni. Náðist ekki 

Norðurslóðanetið - Few nexus, sjálfbærnivísar - ekki búið að skoða.  

Vinnustofa Loftlagsráðs, Mývatnssveit - ekki orðið ljóst hvort þetta verði þar 

Erindi frá Ottó um jarðvarma og tækifæri af ÍSOR fundi. Sjálfbærnimöguleikar svæðisins, úttekt á 

því. Setja inn í fræðslupakka.  

 

4. Fræðslupakki Festu, https://samfelagsabyrgd.is/festa/ - nefnd gert grein fyrir þessu verkefni 

5. Önnur mál 
a. Samtal Loftlagsráðs við atvinnugreinar. Ferðaþjónusta búin. Vinna við 

landbúnaðarstefnu. Tengja þetta við fræðsluáætlun. Skoða vel verðþróun á 
hrávörumarkaði og þörf fyrir aukna ræktun. Frá og með 1. janúar 2023 þarf að flokka 
meira en í dag.  

b. Samráðsgátt, breytingar á loftlagslögum. Skoða.  
c. Staðlaráð- vinna varðandi kolefnisjöfnun. Sett af stað í framhaldi af vinnustofum 

Loftlagsráð. Hvernig á að móta staðal varðandi kolefnisjöfnun? Skoða 
 

Áhersluverkefni- áherslur 

1. Ná yfirsýn þeirra aðgerða sem eru í gangi, áætlana og starfs/verkefnahópa og það verði til 
gagnagrunnur  

https://samfelagsabyrgd.is/festa/


 

  

 
 

   
 

2. Tengja saman hagaðila , eitt skref er að búa til umhverfisnefnd SSNE  

3. Kortleggja aðgerðir SSNE/Eyþings í umhverfismálum   

4. Setja upp vettvang og stoð fyrir sveitarfélög varðandi umhverfismál og miðla áfram þeim 
verkefnum, tækjum og tólum sem eru víðsvegar til.   

5. Endurskoða mælikvarða og markmið í Sóknaráætlun SSNE   

6. Loftlagsmál . Aðstoð við sveitarfélög varðandi þau markmið sem sett eru varðandi loftlagsstefnur  

 7. Meðferð úrgangs , skoða þörf á uppfærslu á skýrslu frá 2018 og hvað næsta skref er.   

 

 


