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- Skrifstofa sjálfbæ rni og umhverfis



“Whatever the future demands 
from the environment are, they 
will depend on nature (Natural 
capital)”  
✞Professor Dame Georgina Mace

Efnahagur -

Umhverfi -

Samfélag -



Náttúru -auður Félags-auður





Sjálfbærni MAR



Skrifstofa sjálfbærni – helstu verkefni/ hlutverk 

• Aðlögun vegna loftslagsbreytinga
• Endurheimt vistkerfa
• Hringrásar- og lífhagkerfi
• Lífríkis- og náttúruvernd
• Loftslagsmál
• Söfnun og miðlun upplýsinga um 

stöðu og þróun skilgreindra 
mælikvarða fyrir umhverfismál fyrir 
málaflokka ráðuneytisins

• Samþætting umhverfismála við 
stefnu fyrir málaflokka ráðuneytisins

• Þátttaka í stefnumótun fyrir alla 
málaflokka ráðuneytisins

• Fagleg forysta og samhæfing:
• Fiskistofa
• Landgræðslan
• Hafrannsóknastofnun
• Hagaðilar innan 

framleiðslugreina
• Skógræktin
• Starfshópar og nefndir á sviði 

framleiðslugreina



Mengun Vistkerfavernd 
og vistheimt

Súrnun sjávar Sjálfbæ rar veiðar Verndarsvæ ði

Hæ tta ofveiði Verðmæ ta auki Vísind og þekking Styðja smá-
útgerðir

Alþjóðalög



Nýlegar skýrslur og verkefni





https://www.stjornarradid.is/audlindin -okkar/



Markmið

Markmið matvælaráðherra með þessu starfi er 

hagkvæm og sjálfbær nýting sjávarauðlinda í sátt við 

umhverfi og samfélag. 

12

- Samráðsnefnd um sjávarútvegsstefnu

- Fjórir starfshópar til að kortleggja áskoranir og tækifæri 
í sjávarútvegi og tengdum greinum





Tímalína – Hvar erum við stödd



Heiti kynningar árið 2022
Undirtitill kynningar árið 2022

https://www.stjornarradid.is/audlindin -okkar/



Hugtakið sjálfbær þróun

„þróun sem mæ tir þörfum
samtímans án þess að draga úr
möguleikum komandi kynslóða til
að mæta þörfum sínum“

Gro Harlem Brundtlandt

Í skýrslunni Our Common Future, 1987 
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