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Hringrás framleiðslu – hvar er sóun

Mynd: Af stað með úrgangsforvarnir, Norræna ráðherranefndin, 2015 



Kostnaður vegna skemmda á móti kostnaði umbúða



Innri umbúðir – ytri umbúðir - flutningsumbúðir

Primary – secondary – tertiary

Samspil þeirra skiptir máli. Ef ein er þykk má létta aðra.

Léttari umbúðir hafa minna kolefnisspor



Hönnuður lágmarkar heildarmagnið og nýtir pláss vel



Mynd frá : https://anthonypetrolo.wordpress.com/
Byggt á gögnum frá FAO, 2012

https://anthonypetrolo.wordpress.com/


Heimild: FAO, 2012 



Að sérpakka gúrkum

Dæmi: Ópökkuð gúrka tapar 3,5% af þyngd 

sinni eftir þrjá daga. Plastumbúðir hægja 

á uppgufun og halda gúrkunni ferskri 

lengur en pökkuð gúrka tapar 1,5% af 

vigt sinni á tveimur vikum. 

Heimild: Why Shrink-Wrap a Cucumber?: The Complete Guide to 
Environmental Packaging; By Stephen Aldridge and Laurel Miller 



Margnota flutningsumbúðir

Hentar vel fyrir styttri aðfangakeðjur 
Þarf að þrífa



Umbúðir stuðla að minni sóun

Verndar vöru fyrir hnjaski

Varan þarf að komast frá framleiðanda og heim, ekki 

bara frá verslun og heim

Umbúðir lengja líftíma og halda matvælum ferskum 

Skammtastærðir geta minnkað sóun á heimilum

Léttari umbúðir valda minni kolefnislosun í flutningum

Höldum umbúðum í lágmarki



Lágmörkum umbúðir og endurvinnum

Höldum umbúðum í lágmarki

Komum þeim í endurvinnslu – lokum hringnum

Bætum söfnunarkerfin – Umbúðir eiga ekki heima út í sjó

Skil og endurvinnsla á álumbúðum er um 93% á Íslandi. Varanlegur málmur sem má 

endurvinna endalaust. Orkusparnaður við endurvinnslu - þarf 5% miðað við frumframleiðslu

Pappír má endurvinna nokkrum sinnum. Pappakassar hérlendis eru að mestu úr 

endurunnu efni (80%).  Nýtt efni kemur frá nytjaskógum svo ekki þarf að ryðja skóg. 

Plast má endurvinna aftur og aftur. Létt í flutningum.

Talsverð þróun í nýjum efnum, sem t.d. brotna niður.



Úthlutun  
loftslagsheimilda
til Íslands 
2013-2016

*Miðað er við meðalverð á 

heimildum 2015

975.008 
heimildir

Heimild 
kostar 6,92 

evrur*

950 milljónir 
íslenskra 

króna



Loftslagssjóður

Styðja við verkefni er stuðlað geta 
að samdrætti í losun 

gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, 
aðlögun að afleiðingum 

loftslagsbreytinga og aukinni 
þekkingu almennings á 
loftslagsbreytingum af 

mannavöldum, afleiðingum þeirra 
og mögulegum aðgerðum til að 

sporna við þeim Verkefni sem stuðla að 
endurheimt votlendis 
og verkefni er stuðla 
að bindingu kolefnis í 
gróðri og jarðvegi, svo 
sem með skógrækt og 

landgræðslu

Verkefni er lúta að 
rannsóknum, 

kynningu og fræðslu á 
áhrifum 

loftslagsbreytinga og 
hlutverki almennings, 
stofnana og fyrirtækja 

í að sporna við 
loftslagsbreytingum 
og aðlagast þeim

Þróunarstarf og 
rannsóknir á sviði 
loftslagsvænnar 
tækniþróunar og 

nýsköpunar á Íslandi


