
 
 
 

Kall til sveitarfélaga að taka þátt í  
BONN-ÁSKORUNINNI 

Með verkefnum til útbreiðslu birkiskóga og birkikjarrs vilja íslensk stjórnvöld taka svokallaðri Bonn-
áskorun og þar með auka landgæði, efla jarðvegsauðlindina og styrkja byggð í landinu. Óskað er eftir 
þátttöku sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila vítt og breitt um landið. Fjármunir renna til slíkra 
verkefna á komandi árum af framlögum ríkisins til loftslagsaðgerða. 

Bonn-áskorunin er alþjóðlegt átak um útbreiðslu eða endurheimt skóga á stórum samfelldum svæðum 
eða landslagsheildum og er skipulagt af alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum IUCN í samstarfi við fleiri 
aðila. Stjórnvöld hafa sett Íslandi það markmið innan Bonn-áskorunarinnar að auka verulega þekju birki-
skóga og birkikjarrs en hún er nú 1,5% af flatarmáli landsins. 

Tækifæri fyrir landeigendur 
Markmiðið byggist á því að skilgreina í skipulagi ákveðið flatarmál lands, þar sem stefnt er að því að breiða 
út birkiskóga samhliða fjölbreyttri landnýtingu s.s. akuryrkju, ferðaþjónustu, nytjaskógrækt, loftslagsverk-
efnum af ýmsum toga sem og búfjárrækt. Fyrirmynd slíkra verkefna er t.a.m. Hekluskógaverkefnið þar 
sem auk endurheimtar birkiskóga fer fram fjölbreytt landnotkun og starfsemi. Verkefnið veitir landeigend-
um innan skilgreinds Bonn-svæðis aukin tækifæri til þátttöku í að breiða út skóga á ný, sér í lagi á svæðum 
þar sem gróður- og jarðvegseyðing hefur átt sér stað. 

Hagræn áhrif fyrir byggðir landsins 
Unnið er út frá því að svæði í eigu eða umsjá ríkis eða sveitarfélaga geti myndað n.k. kjarna hvers svæðis 
og þar er unnt að hefja aðgerðir strax. Lögð er rík áhersla á að verkefnin séu unnin í samstarfi allra hags-
munaaðila og stuðli að bættu ástandi lands, að Ísland geti uppfyllt skuldbindingar sínar í loftslagsmálum 
og hafi hagræn áhrif á viðkomandi svæðum. 

Nú þegar eru verkefni á svæðum í umsjá ríkisstofnana fjármögnuð af ríkinu en auknar fjárveitingar eru til 
loftslagsmála á næstu árum sem meðal annars yrði varið til þessa verkefnis. Lögð er áhersla á að verkefnin 
stuðli að atvinnu í heimabyggð. Áhugi fyrirtækja á fjármögnun verkefna sem hafa loftslagsávinning í för 
með sér hefur aukist mikið á síðustu árum og mörg sveitarfélög vinna að markmiðum um loftslagsmál, s.s. 
að kolefnisjöfnun. Þetta verkefni styður slík verkefni. 

Sveitarfélögin hafa áhrif 
Þegar Ísland tilkynnir um markmið sín innan Bonn-áskorunarinnar verður það gert á grundvelli samkomu-
lags við hlutaðeigandi sveitarfélög og aðra samstarfsaðila. Því er óskað eftir afstöðu sveitarfélagsins til 
þátttöku í verkefninu, tillögum að svæðum umfram þau sem eru í umsjá ríkisstofnana og hvort og með 
hvaða hætti slík skilgreining gæti orðið hluti af skipulagi sveitarfélagsins. 

Áformað er að Ísland geti kynnt markmið sín fyrri hluta sumarsins 2021. Markmið er að fá sem flest sveitar-
félög til að taka þátt í verkefninu og væri æskilegt að afstaða sveitarfélagsins lægi fyrir í síðasta lagi 31. 
maí nk. 

Nánari upplýsingar og kynning á verkefninu 

• Hreinn Óskarsson Skógræktinni hreinn@skogur.is s. 899 1971 
• Gústav M. Ásbjörnsson Landgræðslunni gustav@land.is s. 863 0127 

mailto:hreinn@skogur.is
mailto:gustav@land.is
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Skjaladeild

Sent: þriðjudagur, 11. maí 2021 09:02

To: Umhverfismiðstöð Reykjanesbæjar; Umhverfis- og skipulagsráð; Guðlaugur H 

Sigurjónsson; Gunnar Ellert Geirsson; Gunnar Kristinn Ottósson

Subject: FW: Kall til sveitarfélaga um að taka Bonn-áskoruninni

Attachments: Bonn-áskorun_vefkynning_maí2021.pdf

 
 
Bestu kveðjur,    

                                                            

Íris Andrea Guðmundsdóttir 
Skjalavörður     

Skrifstofa stjórnsýslu                     

Ráðhús Reykjanesbæjar, Tjarnargata 12 

Sími +354 421 6700  

www.reykjanesbaer.is  

 

Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.  
Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar. 
 
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity  
to which it is addressed. 

 
 
 
 

From: Pétur Halldórsson <petur@skogur.is>  
Sent: mánudagur, 10. maí 2021 15:38 
Subject: Kall til sveitarfélaga um að taka Bonn-áskoruninni 
 
Ágæta sveitarstjórnarfólk. 
 
Meðfylgjandi er fréttatilkynning um áherslur Íslands í tengslum við Bonn-áskorunina um útbreiðslu skóga. Nú leitum 
við hjá Skógræktinni og Landgræðslunni til sveitarfélaga að taka áskoruninni með okkur. Við yrðum þakklát ef þessu 
erindi okkar væri komið rétta leið í sveitarfélagi ykkar. 

Bonn-áskorunin er alþjóðlegt átak um útbreiðslu eða endurheimt skóga á stórum samfelldum svæðum eða 
landslagsheildum og er skipulagt af alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum IUCN í samstarfi við fleiri aðila. 
Stjórnvöld hafa sett Íslandi það markmið innan Bonn-áskorunarinnar að auka verulega þekju birkiskóga og 
birkikjarrs en hún er nú 1,5% af flatarmáli landsins. 

Með verkefnum til útbreiðslu birkiskóga og birkikjarrs vilja íslensk stjórnvöld taka þessari áskorun og þar 
með auka landgæði, efla jarðvegsauðlindina og styrkja byggð í landinu. Fjármunir renna til slíkra verkefna á 
komandi árum af framlögum ríkisins til loftslagsaðgerða. Landgræðslan og Skógræktin óska nú eftir 
þátttöku sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila vítt og breitt um landið. 
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Nánari upplýsingar og viðmælendur er að finna í viðhengi og ljósmyndir á eftirfarandi hlekk: 

https://photos.app.goo.gl/YMWciMVGCiXnfg6Y6 

Sjá einnig frétt á vef Skógræktarinnar: 

https://www.skogur.is/is/um-skograektina/frettir-og-vidburdir/frettir-og-pistlar/kall-til-sveitarfelaga-ad-taka-
thatt-i-bonn-askoruninni 

Fyrir hönd Skógræktarinnar og Landgræðslunnar 

Kveðja, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




