
sþ. 122. Tillaga til þingsályktunar [118. mál]
um úrbætur í umhverfismálum og náttúruvernd.

Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Helgi Seljan, Steingrímur J.
Sigfússon, Svavar Gestsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá til þess að undirbúin verði og framkvæmd
eftirfarandi atriði til úrbóta í umhverfismálum og náttúruvernd:
1. Í tengslum við endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands verði yfirstjórn helstu

málaflokka á sviði umhverfisverndar sameinuð í einu ráðuneyti ekki síðar en í árslok
1985.

2. Undirbúin verði löggjöf um umhverfismál sem sérstaklega taki til mengunarvarna á
landi, í sjó og í lofti, svo og framkvæmdaáætlun um að draga úr mengun frá frárennsli og
verksmiðjum.

3. Endurskoðuð verði lög nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, m. a. til
samræmis við nýja löggjöf um mengunarvarnir (skv. 2. lið) og breytta yfirstjórn
umhverfismála (skv. 1. lið).

4. Lagt verði fyrir yfirstandandi Alþingi frumvarp til nýrra laga um náttúruvernd sem
undirbúið hefur verið á vegum Náttúruverndarráðs og stjórnvalda.

5. Gripið verði til samræmdra aðgerða til verndar gróðri með friðun og hóflegri nýtingu
eftir því sem við á og komið á virkri stjórn og eftirliti í þessu skyni. Næsta
landgræðsluáætlun (1986-1990) verði mótuð með hliðsjón af slíku endurmati og nýjum
viðhorfum.

6. Auknar verði rannsóknir á dýrastofnum á landi og í sjó við Ísland og tryggt að við
nýtingu þeirra og verndun sé tekið mið af vistfræðilegum sjónarmiðum.

7. Gert verði átak í skipulagsmálum með lagabótum og með langtímasjónarmið í huga og
tekið tillit til þess að landið allt er skipulagsskylt. Bætt verði hið fyrsta úr vöntun á
kortum og öðrum grunnforsendum svo að unnt sé að koma við nútímalegum
vinnuaðferðum við undirbúning og gerð skipulagstillagna.

8. Náttúruverndarráð undirbúi í samráði við yfirvöld orkumála áætlun um verndun
vatnsfalla og jarðhitasvæða, fossa og hvera. Slík áætlun verði lögð fyrir Alþingi til
kynningar og staðfestingar.

9. Mótuð verði opinber stefna í ferðamálum sem feli í sér nauðsynlegar verndaraðgerðir
fyrir náttúru landsins með tilliti til breyttra samgönguhátta og aukins ferðamanna-
straums.

10. Aukin verði fræðsla um íslenska náttúru, umhverfisvernd og auðlindir í fjölmiðlum og
skólum, m. a. með því að nýta söfn, friðlýst svæði og náttúrulegt umhverfi við þéttbýli
með skipulegum hætti í þessu augnamiði.
Ríkisstjórnin láti gera framkvæmda- og kostnaðaráætlun til næstu 10 ára um æskilegar

úrbætur samkvæmt ofangreindu og leggi hana fyrir næsta reglulegt Alþingi til að auðvelda
stefnumörkun og fjáröflun í þessu skyni.
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Greinargerð.
Eftir mikla vakningu í umhverfismálum um 1970og fram eftir síðasta áratug, sem m. a.

birtist í lagabótum, margefldum umsvifum Náttúruverndarráðs og þróttmiklu starfi áhuga-
félaga um náttúruvernd, hafa umhverfis- og náttúruverndarmál lent í öldudal. Má segja að
nú ríki ládeyða á þessu sviði miðað við það sem var fyrir nokkrum árum. Birtist hún m. a. í
minnkandi fjárveitingum til þessara mála, svo sem til Náttúruverndarráðs og til landgræðslu-
áætlunar, en skv. fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir árið 1985 eru framlög til
landgræðsluáætlunar skert um helming að krónutölu, í 13 m. kr. í stað 26,4 m. kr. á
fjárlögum 1984.

Að mati flutningsmanna stafar þessi öfugþróun m. a. af því að ekki hefur verið komið á
nauðsynlegum endurbótum í stjórnkerfinu varðandi umhverfismál með því að sameina í einu
ráðuneyti málaflokka á þessu sviði. Þannig er ábyrgð í umhverfismálum og náttúruvernd nú
dreift á flest ráðuneyti og enginn einn ráðherra er öðrum fremur talsmaður umhverfismála.
Nauðsynlegar lagabætur í mikilvægum málaflokkum hafa dregist úr hömlu og fjárveitingar
til framkvæmda og eftirlits á grundvelli gildandi laga og reglugerða verið alls ónógar.

Í þingsályktunartillögu þeirri, sem hér er flutt, er lagt til að Alþingi feli ríkisstjórninni
að undirbúa og framkvæma mörg þau atriði sem brýnust eru á sviði umhverfismála og
náttúruverndar og móta áætlun um aðgerðir til næstu 10 ára. Verði sú áætlun lögð fyrir
næsta reglulegt Alþingi.

Tillagan tekur m. a. mið af ályktunum síðustu náttúruverndarþinga (fylgiskjal I) og
ítarlegri samþykkt landsfundar Alþýðubandalagsins í nóvember 1983um umhverfisvernd og
auðlindir (fylgiskjal II).

Sú leið er valin með flutningi tillögunnar að benda á marga þætti, þar sem skórinn
kreppir, í stað þess að flytja um þá sjálfstæðar tillögur. Er þá haft í huga að óvíða er jafnmikil
þörf á góðri yfirsýn og á sviði umhverfismála og því æskilegt að Alþingi fjalli um þessi mál í
samhengi. Flutningsmönnum er ljóst að ábendingar í tillögunni eru engan veginn tæmandi
og þess er að vænta að í meðferð þingsins bætist sitthvað við sem réttmætt er að taka inn í
þennan áhersluramma.

1. Umhverfisráðuneyti.
Tólf ár eru liðin frá því að náttúruverndarþing fyrst ályktaði um nauðsyn þess að

meðferð umhverfismála í stjórnkerfinu yrði gerð skilvirkari og yfirstjórn helstu þátta
umhverfismála sameinuð í einu ráðuneyti. Síðan hefur þetta verið áréttað á öllum
náttúruverndarþingum og að stofnað verði sérstakt umhverfisráðuneyti.

Náttúruverndarráð beitti sér fyrir undirbúningi að þessu máli þegar á árunum 1974-75
og í framhaldi af því starfaði stjórnskipuð nefnd sem undirbjó frumvarp um umhverfismál.
Var það fyrst flutt á Alþingi 1977-78 og hefur síðan ítrekað verið í endurskoðun innan
stjórnkerfisins án þess löggjafinn hafi tekið af skarið. Á fylgiskjali III með þessari tillögu er
að finna ábendingar um þá málaflokka sem eðlilegt er að mati flutningsmanna að falli undir
umhverfisráðuneyti, svo og stofnanir sem eðlilegt er að tengist umhverfisráðuneyti í heild
eða að hluta (fylgiskjal IV).

Á fylgiskjali III er einnig að finna skrá yfir helstu lög sem snerta umhverfisvernd og á
fylgiskjali V er listi yfir nokkrar stofnanir, ráð og nefndir sem fjalla um umhverfismál.

Af þessum gögnum má ljóst vera hvílík sundurvirkni nú ríkir í þessum málum og hversu
brýnt er að úr verði bætt. Óhætt er að fullyrða að í samanburði við önnur lönd Vestur-
Evrópu eru þessi mál í óvenjuslæmu horfi innan okkar stjórnkerfis. Í grannlöndum okkar,
svo sem í Noregi, Danmörku og Englandi, voru stofnuð sjálfstæð umhverfisráðuneyti fyrir
meira en áratug og varð tilkoma þeirra lyftistöng fyrir stjórn umhverfismála í þessum
löndum.
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Unnið er nú að tillögum til nýrra laga um Stjórnarráð Íslands á vegum ríkisstjórnarinn-
ar. Hefur nefnd sú, sem fjallar um málið, sett fram allróttækar hugmyndir um breytingar á
Stjórnarráðinu, m. a. samruna ráðuneyta og stofnun nýrra. Þingflokkur Alþýðubandalags-
ins hefur komið tillögum sínum um að yfirstjórn helstu þátta umhverfismála verði sameinuð í
einu ráðuneyti á framfæri við nefndina og að umhverfismál komi fram í heiti ráðuneytisins.

2. Mengunarlöggjöf.
Óvíða eru jafnmiklar gloppur í lögum er snerta umhverfismál og varðandi mengun á

landi, sjó og í lofti. Ósamræmið í stjórnsýslunni og varðandi eftirlit er einnig hrikalegt á
þessu sviði og vöntun á tengslum milli aðila sem fara með einstaka þætti mengunarmála.
Þetta skýrist m. a. ef litið er á fylgiskjöl III-V.

Frárennsli frá íbúðarhúsnæði og atvinnurekstri er í miklum ólestri, ekki síst á
höfuðborgarsvæðinu, og mengun frá iðnrekstri víða tilfinnanleg, m. a. frá fiskimjölsverk-
smiðjum. Sorphirðu og sorpeyðingu er einnig víða áfátt í þéttbýli og strjálbýli.

Á þessum þáttum þarf að taka í löggjöf og með raunsæjum framkvæmdaáætlunum því
að vandinn vex stöðugt á meðan ekkert er að gert. Hugsanlega þarf að marka sérstaka
tekjustefnu hjá sveitarfélögum til að tryggja úrbætur.

Áðurnefnt lagafrumvarp um umhverfismál, sem fyrst var flutt á Alþingi 1977-78, var
viðleitni til úrbóta, svo og setning laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit,
sem vikið er að hér á eftir.

3. Endurskoðun laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
Með setningu laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, var leitast við að

ná fram meiri hagkvæmni á sviði hollustumála og fylla í eyður í löggjöf. Innan Hollustu-
verndar ríkisins er skv. lögunum reynt að sameina "yfirumsjón með almennu heilbrigðis-
eftirliti, matvælaeftirliti, mengunarvörnum og rannsóknum þessu tengdu" (sbr. 13. gr.).
Stofnunin heyrir, eins og framkvæmd laganna í heild, undir heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðuneyti.

Í ákvæði til bráðabirgða í nefndum lögum er kveðið á um að þau skuli endurskoðuð
innan fimm ára frá gildistöku og sérstaklega skyldi kanna innan þriggja ára frá gildistöku
laganna um möguleika á frekari samræmingu löggjafar um þau mál sem lögin taka til.

Við nefnda endurskoðun laganna, sem væntanlega er hafin á vegum stjórnvalda, er
nauðsynlegt að hafa í huga þá endurskipan stjórnsýslunnar sem fjallað er um í 1. lið
tillögunnar. Í tíð síðustu ríkisstjórnar komu í ljós verulegir annmarkar á núverandi skipan í
sambandi við undirbúning að umhverfisráðuneyti.

4. Endurskoðun laga um náttúruvernd.
Á 3. náttúruverndarþingi 1978 var m. a. fjallað um endurskoðun laga nr. 47/1971, um

náttúruvernd, og skorað á menntamálaráðherra að beita sér fyrir því máli. Á 4.
náttúruverndarþingi vorið 1981 var kynnt endurskoðað frumvarp að náttúruverndarlögum
og samþykkti þingið samhljóða að mæla með því. Þremur hugmyndum um breytingar var
vísað til athugunar Náttúruverndarráðs. - Frumvarp þetta var ekki lagt fram þótt fullbúið
væri í tíð ríkisstjórnar dr. Gunnars Thoroddsens. Á 5. náttúruverndarþingi vorið 1984
greindi Ragnhildur Helgadóttir menntamálaráðherra frá því að frumvarp til náttúruverndar-
laga væri fullfrágengið og því er ríkisstjórninni samkvæmt þingsályktunartillögunni falið að
leggja það fram á yfirstandandi 107. löggjafarþingi.

5. Gróðurvernd.
Náttúruverndarþing 1984 samþykkti nokkrar ályktanir varðandi gróðurvernd, þar á

meðal á hálendi landsins. Til staðar eru heimildir í lögum nr. 17/1965, um landgræðslu, sem
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ekki hefur verið beitt svo sem æskilegt væri, m. a. ákvæðum 21.-23. greinar um
gróðurvernd og ítölu. Gróðurverndarnefndir, sem lögin kveða á um, hafa verið lítilvirkar
með fáum undantekningum og þarfnast sú skipan gagngerrar endurskoðunar.

Þá skortir mjög á að fyrir liggi aðgengilegar upplýsingar um raunverulegt beitarþol
afréttarlanda, þrátt fyrir mikið starf að kortlagningu gróðurlendis landsins á vegum
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins.

Nýting á fjármagni skv. landgræðsluáætlunum 1974--1985 hefur einnig verið gagnrýnd,
og nauðsynlegt að taka þau mál til róttækrar endurskoðunar við gerð næstu landgræðslu-
áætlunar (1986---1990).

Tryggja þarf að vegna breyttra aðstæðna í landbúnaði verði framar öllu tekið tillit til
landgæða og ásigkomulags gróðurlendis og dregið úr eða útilokuð beit um lengri eða
skemmri tíma á ofnýttum landsvæðum.

6. Nýting og verndun dýrastofna.
Fáar þjóðir eiga afkomu sína jafnmikið undir fiskveiðum og Íslendingar.

Viðgangur fiskistofnanna er því eitt stærsta mál þjóðarinnar, en langtum minna fé og
mannafla hefur verið varið til hafrannsókna en eðlilegt gæti talist. Sérstaklega skortir á
víðtæka þekkingu á lífsskilyrðum á íslenskum hafsvæðum og vistfræði fiskimiðanna og
yfirsýn varðandi einstaka nytjastofna.

Þetta á einnig við um aðra dýrastofna í sjó, t. d. bæði hvali og seli, sem mjög hafa verið
umræddir hin síðari ár. Rannsóknir á þessum stofnum hafa verið ónógar og ráðist hefur
verið í aðgerðir eins og fækkun sela í tengslum við hringorm í fiski án fræðilegrar undirstöðu
og viðhlítandi rökstuðnings.

Svipuðu máli gegnir um fugla. Má þar nefna handahófskenndar tilraunir til að halda
.vargfugli" í skefjum, svo og gæsastofnum sem valda tjóni á ræktuðu landi.

Af landspendýrum má minna á íslenska refinn sem reynt hefur verið að halda í skefj um
og útrýma með ærinni fyrirhöfn. Nú telja sumir æskilegt að friða refinn á vissum
landsvæðum í tilraunaskyni og tengja þá aðgerð kerfisbundnum rannsóknum á stofninum.
Átak hefur verið gert undanfarin ár til að auka þekkingu á hreindýrastofninum, en þær
athuganir hafa lítil áhrif haft á stjórn veiða úr honum enn sem komið er.

Brýnt er að kerfisbundið verði fyllt í eyður á þekkingu manna á dýrastofnum og að
tiltækri vitneskju sé síðan beitt við stjórn á nýtingu stofnanna. Þar þurfa vistfræðileg viðhorf
að koma í stað fordóma og handahófs.

7. Skipulagsmál.
Vísað er til ítrekaðra tillagna á náttúruverndarþingum um skipulagsmál og til

samþykktar síðasta Alþingis um landnýtingaráætlun (fylgiskjal VI).
Í tíð ríkisstjórnar dr. Gunnars Thoroddsens hafði Svavar Gestsson félagsmálaráðherra

frumkvæði að víðtækri endurskoðun á löggjöf um skipulagsmál. Þeirri endurskoðun á nú að
vera lokið og frumvarp að nýjum skipulagslögum kemur væntanlega fljótlega fram á
yfirstandandi Alþingi.

Til þessa hefur vinna að skipulagsmálum beinst nær eingöngu að þéttbýlisstöðum og
allt of lítil tengsl verið á milli hagrænna og landfræðilegra þátta við mótun skipulags.

Náttúruverndarráð hefur með aðstoð áhugamanna um náttúruvernd lagt fram mikils-
verðan skerf til skipulags utan þéttbýlis með friðlýsingum og skráningu náttúruminja
(fylgiskjöl VII-VIII), en fjölda annarra þátta vantar inn í myndina til að unnt sé að móta
heildstætt skipulag um landnotkun er taki til landsins alls. Þáttur í slíku skipulagi þarf að
vera víðtæk landslagsvernd og reglur til að takmarka jarðrask og efnisnám og beina því á
tiltekna staði sem valdir hafa verið í þessu skyni.
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8. Verndun fossa og hvera.
Síðasta náttúruverndarþing ályktaði að flýta beri vinnu við forgangsröðun orkufram-

kvæmda. Í upphafi rannsókna þurfi að ganga úr skugga um umhverfisáhrif hugsanlegra
virkjana og raða þeim í forgangsröð út frá víðtæku mati, m. a. varðandi áhrif á umhverfið.

Á vegum Náttúruverndarráðs hefur þegar farið fram mikil vinna og gagnaöflun til að
flokka vatnsföll og fossa, jarðhitasvæði og einstaka hveri út frá verndargildi, svo og
votlendissvæði og aðrar gróðurvinjar á hálendinu sem gætu orðið í hættu vegna vatnsmiðl-
ana (sjá fylgiskjöl IX-XI). Sérstök samráðsnefnd Náttúruverndarráðs og iðnaðarráðu-
neytis hefur fjallað um virkjanaáform og umhverfisáhrif, er þeim myndu fylgja, allt frá árinu
1972. - Þessir aðilar eiga því fljótlega að geta lagt fram áætlun um æskilega forgangsröðun
virkjana og um leið verndaráætlun varðandi vatnsföll og jarðhitasvæði. Alþingi ætti síðan að
staðfesta slíka áætlun og gefa þannig leiðbeiningar um rannsóknir og framkvæmdaáform til
lengri tíma litið. - Í þessu sambandi má vísa til reynslu Norðmanna þar sem norska
Stórþingið hefur friðlýst fjölmörg vatnsföll, sumpart um takmarkaðan tíma. Slík flokkun og
mat af hálfu Alþingis á að geta komið í veg fyrir illvíg átök eins og þau sem við þekkjum
m. a. úr Laxár- og Blöndudeilum.

9. Ferðamál og umhverfisvernd.
Vaxandi ferðamannastraumi fylgja margháttuð vandamál og hættur á fjölsóttum en

viðkvæmum svæðum, ekki síst í óbyggðum. Vegslóðar, sem í upphafi voru lagðir fyrir
smalamenn, veiðimenn eða rannsóknaraðila, eru fyrr en varir orðnir fjölfarnir af
innlendum og útlendum ferðamönnum á kraftmiklum ökutækjum. Rallakstur ýtir undir
aðra fullhuga að spreyta sig, einnig utan vega. Merkingum og leiðbeiningum er afar áfátt og
eftirlit í molum.

Ferðamálaráð hefur lögum samkvæmt skyldum að gegna varðandi umhverfisvernd, en
fjárráð eru takmörkuð og hagsmunaaðilar í ferðamálum gefa tóninn.

Að leiðsögumönnum og eftirlitsaðilum á áningarstöðum ferðamanna hefur verið illa
búið og útlendir ferðahópar sniðganga sumir hverjir innlenda leiðsögumenn.

Friðlýst svæði eru víða afar illa undir það búin að taka við ferðamannastraumi,
snyrtiaðstaða bágborin, gönguleiðir fáar og illa merktar.

Allt kallar þetta á stefnumörkun í ferðamálum með tilliti til umhverfisverndar. Þess þarf
að gæta að uppbygging ferðamannareksturs verði ekki á kostnað viðkvæmrar náttúru
landsins og fjármagn verði tryggt til nauðsynlegra aðgerða til að varna tjóni og truflun af
völdum ferðamennsku.

10. Umhverfisfræðsla.
Fátt er mikilvægara til að ná árangri í umhverfisvernd en fræðsla og upplýsingar til

almennings. Á undanförnum árum hefur verið gert átak í umhverfisfræðslu í grunnskólum,
m. a. með bættu kennsluefni. Á þessu sviði má hins vegar ekki verða stöðnun og hlutur
fjölmiðla og samtaka áhugamanna og opinberra stofnana skiptir hér miklu. Síðasta
náttúruverndarþing fjallaði um umhverfisfræðslu og samþykkti allítarlega ályktun sem tekið
er mið af í tillögugreininni. Nýting náttúrulegs umhverfis í byggð og óbyggð til umhverfis-
fræðslu er á byrjunarstigi hérlendis, en einmitt á því sviði er unnt að ná miklum árangri til að
glæða skilning og móta afstöðu ungra og aldinna til umhverfisins. Tilraunir með slíka
leiðsögn, sem gerðar hafa verið í þjóðgörðunum í SkaftafelIi og á Þingvöllum, lofa góðu. Að
sama marki beinast göngu- og skoðunarferðir á vegum ferðafélaga sem njóta vaxandi
vinsælda.

Í umhverfisvernd gildir svipað og um heilsugæslu að fyrirbyggjandi aðgerðir skila
bestum árangri og kosta minnst til lengri tíma litið. Sé brugðist við á þeim sviðum sem vísað
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er til í þingsályktunartillögunni er unnt að bæta úr mörgu í umhverfismálum og náttúruvernd
í tíð einnar kynslóðar. Alþingi þarf hér að vísa veginn og tryggja almannahagsmuni og
verndun íslenskrar náttúru.

Fylgiskjöl:

1. Samþykktir náttúruverndarþings í apríl 1984.
2. Samþykkt landsfundar Alþýðubandalagsins í nóv. 1983 um umhverfisvernd og auð-

lindir.
3. Skrá yfir málaflokka og lög á sviði umhverfisverndar.
4. Minnisblað um frumvarpsdrög tillaga um umhverfisvernd (30. apríl 1979).
5. Skrá yfir nokkrar stofnanir, ráð og nefndir sem fjalla um umhverfismál.
6. Þingsályktun um landnýtingaráætlun (22. maí 1984).
7. Friðlýst svæði - uppdráttur.
8. Náttúruminjaskrá - uppdráttur.
9. Fossar - verndartillögur.

10. Háhitasvæði - verndartillögur.
11. Votlendissvæði - verndartiUögur.
12. Staðarvalsnefnd um iðnrekstur - skipunarbréf.
13. Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum - þingsályktunartillaga.
14. Mengun lofts og lagar - langtímabreytingar. Svar heilbrigðisráðherra við fyrirspurn

(10. apríl 1984).

Fylgiskjal I.

ÁLYKTANIR FIMMTA NÁTTÚRUVERNDARÞINGS
13.-15. apríl 1984 í Reykjavík.

Allar tillögur, sem lagðar voru fyrir þingið, voru teknar til umfjöllunar í einni eða fleiri
hinna fjögurra nefnda sem störfuðu á þinginu, þ. e. mannvirkjagerðarnefnd, ferðamála-
nefnd, umhverfisfræðslunefnd og allsherjarnefnd, en þeirri síðastnefndu var skipt í tvennt
vegna mikils fjölda tillagna er til hennar bárust. Nefndirnar ræddu þessar tillögur og lögðu
síðan fyrir þingið til afgreiðslu.

Allar tillögurnar, sem lagðar voru fyrir þingið eftir umfjöllun í nefndum, voru
samþykktar samhljóða utan tillögu um friðlýsingu Fossvogsdals, en hún var samþykkt með
45 atkvæðum gegn 12.

Hér á eftir fara aUar ályktanir sem samþykktar voru á fimmta náttúruverndarþingi
1984.

Um beitarnýtingu hálendisins.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 ályktar að sem best þurfi að tryggja að hinn viðkvæmi

hálendisgróður verði aldrei ofnýttur. Tryggja þarf að búpeningur sé ekki rekinn á fjall fyrr
en gróður er nægur og beitartími verði jafnan takmarkaður eftir árferði. Ein helsta forsenda
þess er að nægilegum fjármunum verði varið til gróður- og beitarþolsrannsókna. Nú þegar
liggja fyrir niðurstöður um "reiknað beitarþol" margra hálendisvinja samkvæmt gróðurkort-
um Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, en ákvörðun á "raunverulegu beitarþoli" er
skammt á veg komin.
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Náttúruverndarþing fer þess á leit við Rannsóknastofnun landbúnaðarins að hún leggi
sem fyrst fyrir Náttúruverndarráð yfirlit um stöðu beitarþolsrannsóknanna og áætli hversu
langan tíma taki og hversu kostnaðarsamt verði að ljúka rannsóknum og ákvörðun á
raunverulegu beitarþoli hálendisins, svo og annars úthaga Í landinu. Sjá má árangur af ýmiss
konar aðgerðum til að minnka beitarálag, 1. d. með þVÍað draga úr upprekstri stóðhrossa í
afrétti og með styttingu á beitartíma, og sauðfé hefur fækkað verulega síðustu árin. ÞÓer rík
ástæða til að vara við ofnýtingu hálendisgróðurs, ekki síst vegna hins kalda árferðis sem
einkennt hefur síðustu ár.

Um landnýtingaráætlun.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 skorar á Alþingi að flýta afgreiðslu tillögu til

þingsályktunar um landnýtingaráætlun sem nú liggur fyrir þinginu (mál nr. 106, þingskjal
128).

Um verndun náttúrulegs gróðurs á friðuðum svæðum.
Fimmta náttúruverndarþing 1984vekur athygli Náttúruverndarráðs á nauðsyn þess að í

þjóðgörðum, á friðlöndum og fólkvöngum sé reynt að vernda náttúrulegan gróður eins og
kostur er og verja hann áföllum og eyðingu.

Um sauðfjárveikivarnagirðingu á Kili.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 felur Náttúruverndarráði að kanna fyrirhugaðar

breytingar á sauðfjárveikivarnagirðingunni á Kili og tryggja að hún samræmist náttúru-
verndarsjónarmiðum. Ef úr framkvæmd verður ber að kanna hvort unnt sé að friða hólfið
sem myndast á milli gömlu girðingarinnar og hinnar nýju.

Um þjóðgarða í umsjá Náttúruverndarráðs.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 beinir því til Náttúruverndarráðs að þjóðgarðar, sem

eru í umsjá ráðsins, njóti framvegis meiri verndar. Í því sambandi verði lögð áhersla á aukið
eftirlit, betri umgengni og komið í veg fyrir búfjárbeit í þjóðgörðum.

Um náttúruvernd í landnámi Ingólfs.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að unnið verði að aukinni náttúruvernd í

landnámi Ingólfs. Þingið hvetur sveitarstjórnir og samtök þeirra á svæðinu til þess að vinna
skjótt að því máli í samvinnu við Landgræðslu ríkisins og Búnaðarfélag Íslands. Landnám
Ingólfs er landfræðilega og félagslega sérstætt. Hefðbundinn landbúnaður er þar að víkja
fyrir þéttbýli og öðrum landnotum. Samhliða aukinni náttúruvernd þarf að vinna að
heildarskipulagi fyrir landnotkun á svæðinu og m. a. tryggja víðfeðm útivistarsvæði og opnar
gönguleiðir til fjalls og fjöru og koma í veg fyrir gróðureyðingu og óheft jarðrask.

Um friðlýsingu Fossvogsdals.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 samþykkir að skora á bæjaryfirvöld, sem eiga land í

Fossvogsdal, að sameinast nú þegar um friðlýsingu dalsins sem útivistarsvæðis frá fjöru að
vestan inn í Meltungu að austan.

Um framkvæmd laga um verndun Mývatns- og Laxársvæðisins.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 skorar á Alþingi að veita á næsta ári nægt fé til

rannsókna og verndunar Mývatns og Laxár, þannig að hægt verði að standa við lög og
reglugerðir um verndun þessa svæðis. Felur þingið Náttúruverndarráði að sækja á þessu ári
um fjárveitingar til ráðningar á líffræðingi við Rannsóknastöðina við Mývatn, fjárveitingar
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til ákveðinna rannsókna þar og fé til að ljúka við endurbætur á gamla prestsseturshúsinu á
Skútustöðum.

Um náttúruminjaskrá.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 beinir eftirfarandi tilmælum til Náttúruverndarráðs:
Að náttúruminjaskrá verði kynnt ítarlega við næstu útgáfu og að þar komi fram m. a.

hver staða skráningar náttúruminja er í landinu (eða einstökum landshlutum).
Að náttúruminjaskrá fylgi upplýsingar um tillögur til náttúruminjaskrár frá landshluta-

samtökum um náttúruvernd og að Náttúruverndarráð fjalli um þær og gefi umsögn sem
komi fram í skránum.

Að Náttúruverndarráð gefi umsögn um verndartillögur sem gerðar eru í framhaldi af
sérstökum náttúruverndarkönnunum vegna ýmissa stórframkvæmda.

Að Náttúruverndarráð hvetji náttúruverndarnefndir og sveitarstjórnir enn frekar til
þess að vinna að skráningu náttúruminja.

Um setningu laga um umhverfismál.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að hraðað verði undirbúningi og setningu

laga um umhverfismál og stofnun sérstaks ráðuneytis þar sem sameinuð verði yfirstjórn
helstu málaflokka á sviði umhverfismála. Stefnt verði að því að slíkt ráðuneyti taki til starfa
ekki síðar en í ársbyrjun 1986 og fram að þeim tíma verði endurskoðaðir lagabálkar er varða
umhverfisvernd.

Um friðun landsvæða fyrir beit.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að markvisst verði unnið að friðun

landsvæða fyrir beit, bæði friðlýstra svæða sem til þess eru fallin og landsvæða umhverfis
þéttbýlisstaði.

Um verndarlöggjöf fyrir vatnasvæði Þingvallavatns.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 hvetur til þess að sett verði hið fyrsta verndarlöggjöf

um allt vatnasvæði Þingvallavatns og stjórn náttúruverndarmála á svæðinu verði samræmd í
samvinnu við Þingvallanefnd.

Þingið telur eðlilegt að þjóðgarðurinn á Þingvöllum verði settur undir stjórn Náttúru-
verndarráðs eins og aðrir þjóðgarðar en þinghelgin verði áfram undir stjórn Alþingis.

Um eftirlit með breytingum á loft- og sjávarmengun.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að skipulega verði fylgst með langtíma-

breytingum á mengun í lofti og á hafsvæðum við Ísland, m. a. vegna geislavirkra efna og
efna er valda súrri úrkomu.

Um vistfræðilegar rannsóknir á fjörum og grunnsævi.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að lögð verði áhersla á skipulagningu og

framkvæmd vistfræðilegra rannsókna á fjörum og grunnsævi.
Sérstaklega verði rannsakað lífríki þeirra innfjarða sem ætla má að verði brúaðir á

næstu árum og áhrif þeirra mannvirkja á það. Þar má til nefna: Kolgrafarfjörð og Álftafjörð á
Snæfellsnesi, Gilsfjörð, Þorskafjörð í A-Barð., Dýraf jörð íV-Ís. o. fl. Nauðsynlegt er að
þessum rannsóknum sé hraðað og þeim lokið áður en til framkvæmda kemur.

Um frið og útrýmingu kjarnorku.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir því á alþjóðavett-

vangi að kjarnorkuvopnum verði útrýmt úr vopnabúri heimsins.
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Stærsta ógn við náttúru jarðar og allt lífkerfi hennar er kjarnorkuváin. Afleiðingar
kjarnorkuátaka yrðu ekki sambærilegar við nein vistfræðileg áföll í skráðri sögu mannkyns
og myndu skilja eftir jörð eitraða af geislavirkni.

Þrátt fyrir þessa vitneskju rennur gífurlegt fjármagn til vaxandi kjarnorkuvígbúnaðar. Á
meðan berst mannkynið harðri baráttu við gróðureyðingu, þurrka, hungur, sjúkdóma og
fátækt.

Þingið beinir því til allra, sem vettlingi geta valdið, ríkisstjórna, samtaka og almennings,
að vinna að friði í smáu og stóru í sátt við líf og land, himin og jörð.

Um Friðarviku 1984.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 tekur undir málstað FRIÐARVIKU 1984 og með

öllum þeim sem af einlægni vinna að friði og afvopnun.

Um útivistarsvæði í þéttbýli.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 ítrekar samþykkt síðasta þings um útivistarsvæði í

þéttbýli svohljóðandi (sjá bls. 4 í viðauka í Skýrslu um störf Náttúruverndarráðs 1981-
1984):

"Þingið beinir þeim tilmælum til sveitarstjórna og náttúruverndarnefnda að við
skipulagningu verði tekin frá í þéttbýli rúm svæði með þarfir komandi kynslóða fyrir
heilbrigt umhverfi og útivist fyrir augum. Minnir þingið á að ráðstöfun lands hefur áhrif um
langa framtíð og að með auknum frítíma verður meiri þörf fyrir nálæg útivistarsvæði. Varar
þingið eindregið við því að gengið sé á svæði sem í skipulagi hefur verið ætlað til útivistar.
Jafnframt beinir þingið því til náttúruverndarnefnda að þær komi fólkvangsfriðun skv.
náttúruverndarlögum á öll stærri útivistarsvæði í eða við þéttbýli."

Um lögfestingu friðlýsinga.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 skorar á Alþingi að staðfesta með lögum mikilvægar

friðlýsingar sem nú eru ákveðnar með reglugerðum. Þannig yrðu 1. d. sett sérstök lög um
hvern þjóðgarð og aðra mikilvæga staði.

Um landvörslu á hálendinu.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að hið fyrsta verði komið á hreyfanlegri

landvörslu, einkum á hálendinu og öðrum viðkvæmum svæðum. Þingið felur náttúruvernd-
arráði að leita allra leiða, m. a. með viðræðum við dómsmálaráðuneytið og ferðamálaráð
um þátttöku í kostnaði til að slík varsla geti orðið að veruleika sem allra fyrst. Einnig telur
þingið að auka þurfi staðbundna vörslu á friðlýstum svæðum frá því sem nú er, m. a. til að
landverðir geti betur sinnt upplýsinga- og fræðsluhlutverki sínu og öðru eftirliti.

Um takmörkun á innflutningi torfæruökutækja erlendra ferðamanna.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 skorar á viðkomandi yfirvöld að setja reglur um

takmörkun á innflutningi stórra torfæruökutækja útlendinga til ferðalaga hérlendis.

Um fræðslu fyrir erlenda ferðamenn.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 beinir því til Náttúruverndarráðs að gerð verði ítarleg

úttekt á skipulagi og umfangi fræðslustarfsemi fyrir erlenda ferðamenn við komu til
landsins. Þingið telur að í kjölfar slíkrar úttektar sé æskilegt að Náttúruverndarráð starfi að
úrbótum á þessu sviði í samvinnu við ferðamálaráð og aðra aðila.

9



Um herferð ferðamálaráðs Íslands til bættrar umgengni um landið.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 lýsir stuðningi við herferð ferðamálaráðs Íslands til

bættrar umgengni um landið. Þingið telur að setja þurfi í löggjöf skýrari ákvæði um skyldur
landeigenda til góðrar umgengni.

Um varðveislu náttúrufars á hálendi landsins.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 leggur áherslu á að auknar ráðstafanir verði gerðar til

að varðveita náttúrufar á hálendi landsins. Gróður- og jarðvegseyðing verði stöðvuð og
unnið að endurheimt gróðurs jafnt á hálendi sem láglendi.

Þingið telur að öll landnot, s. s. búfjárbeit, ferðamennska, orkunýting og önnur
mannleg afskipti, þurfi að vera með þeim hætti að landgæðum og svipmóti landsins verði
ekki spillt.

Um álver við Eyjafjörð.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 leggur á það áherslu vegna hugmynda um álver við

Eyjafjörð að fyrir slíkar stórframkvæmdir beri jafnan að rannsaka vandlega umhverfið og
líkleg áhrif þeirra á það og leita til fremstu sérfræðinga á því sviði.

Þingið beinir þeirri eindregnu áskorun til stjórnvalda að engar ákvarðanir séu teknar né
samningar hafnir fyrr en að fengnum niðurstöðum úr slíkum rannsóknum.

Jafnframt minnir þingið á að þær niðurstöður geta verið háðar túlkun og þess vegna
leggur náttúruverndarþing á það áherslu að haft sé fullt og reglubundið samráð við
náttúruverndarráð og náttúruverndarnefndir í heimahéraði um rannsóknir og framkvæmdir
af þessu tagi.

Um undirbúning orkumannvirkja.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 fagnar því að við undirbúning orkumannvirkja er nú

farið að huga miklu fyrr að líklegum áhrifum þeirra á umhverfi. Þannig telur náttúruvernd-
arþing að strax í upphafi rannsókna þurfi að ganga úr skugga um umhverfisáhrif þeirra og
raða þeim í forgangsröð eftir þeim áhrifum til samanburðar við forgangsröðun eftir öðrum
sjónarmiðum. Þetta ætti að tryggja að fullt tillit sé tekið til umhverfisáhrifa til jafns við
önnur sjónarmið þegar valið er milli kosta til nánari rannsókna og framkvæmda. því þarf að
flýta vinnu við endurskoðun á forgangsröðun á orkunýtingarkostum með hliðsjón af
umhverfis- og náttúruvernd.

Náttúruverndarþing telur að sú reynsla, sem fengist hefur af samráði Náttúruverndar-
ráðs og þeirra sem að mannvirkjagerð standa, sé afar mikilsverð. Þingið telur því rétt að við
setningu nýrrar reglugerðar um náttúruvernd komi ákvæði sem byggi á þessari reynslu.

Um skipulagsmál.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að hefja stórátak í skipulagsmálum með

langtímasjónarmið í huga sem taki tillit til þess að allt landið er orðið skipulagsskylt og
umsvif í strjálbýli og óbyggðum fara stöðugt vaxandi. Samræma þarf framkvæmdaáform
opinberra aðila sem annarra og fella þau í eina skipulagslega heild þar sem tekið verði mið af
æskilegri landnýtingu. Jafnframt þarf að tryggja reglulega endurskoðun á staðfestu
skipulagi.

Um kortagerð vegna skipulagsvinnu.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að bætt verði úr vöntun á nauðsynlegum

kortum vegna skipulagsvinnu í dreifbýli og óbyggðum og Landmælingum Íslands falið að
hafa forustu um þau efni. Jafnframt verði tryggð samræming á starfi þeirra aðila sem vinna
að kortagerð í landinu.
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Um friðlýsingu stórra ósnortinna landsvæða.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur brýnt að kannað verði hvar enn séu til staðar stór

landsvæði ósnortin af akvegum, vegslóðum og öðrum mannvirkjum. Valin verði síðan
nokkur slík óbyggðasvæði og þau friðlýst.

Um umhverfisfræðslu.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 fagnar aukinni fræðslu um umhverfismál í skólum og

meðal almennings. Jafnframt leggur þingið áherslu á að aukinn verði þáttur náttúru Íslands
og náttúruverndar í fræðslunni. Með því móti má efla virðingu og skilning landsmanna á
náttúrlegu umhverfi og stuðla að skynsamlegri nýtingu á auðlindum lands og sjávar.

Náttúruverndarþing hvetur Náttúruverndarráð til að leggja aukna áherslu á útgáfu
aðgengilegra fræðslu- og upplýsingarita fyrir skóla og bókasöfn þeirra. Einnig verði fræðsla
um náttúru landsins aukin í fjölmiðlum. Þingið hvetur kennara til að notfæra sér námskeið
skólarannsóknadeildar og Kennaraháskóla Íslands í umhverfisfræðslu og leiðsögn um
vettvangsrannsóknir í nánasta umhverfi skólanna svo að þeir megi flytja þá fræðslu áfram til
nemenda sinna.

Náttúruverndarþing telur að við skipulagningu byggðar þurfi að halda eftir opnum
svæðum er sýni náttúrulegt umhverfi, s. s. fjörur , votlendi, tjarnir, holt og móa. Jafnframt
hvetur þingið til að þannig verði gengið frá nánasta umhverfi skóla að það rækti með
nemendum virðingu fyrir umhverfi sínu. Þá beinir þingið þeirri áskorun til sveitarfélaga að
umhverfisfræðsla verði veigamikill þáttur í sumarstarfi barna og unglinga.

Náttúruverndarþing hvetur sveitarstjórnir og Náttúruverndarráð til að undirbúa í
samvinnu við kennara fræðslu fyrir skólanemendur og almenning um áhugaverð svæði í
byggð og óbyggð. Í því skyni verði gengið frá merkingum, göngustígum, fræðsluefni,
verkefnum og vakin athygli á því sem örvar skilning á náttúru þessara svæða.

Um umhverfisfræðslu í þjóðgarðinum á Þingvöllum og í Alviðru.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 lýsir yfir eindregnum stuðningi við þau áform

Þingvallanefndar að stórauka umhverfisfræðslu í þjóðgarðinuum á Þingvöllum. Þá fagnar
þingið þeirri ákvörðun Landverndar og Árnessýslu að stofna til umhverfisfræðslu að Alviðru í
Ölfusi.

Um endurskoðun laga um almennar náttúrurannsóknir og Náttúrufræðistofnun Íslands.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 beinir þeim tilmælum til menntamálaráðherra og

Alþingis að endurskoðuð verði hið fyrsta lög nr. 48/1965, um almennar náttúrurannsóknir
og Náttúrufræðistofnun Íslands, með það að markmiði að slík starfsemi verði efld, m. a.
með stuðningi ríkisins við náttúrufræðistofur í tengslum við náttúrugripasöfn landshlut-
anna. Vísað er til álitsgerðar nefndar sem menntamálaráðherra skipaði 1972 "til að gera
athugun og gefa ráðuneytinu skýrslu um hvort æskilegt muni vera að koma á formlegum
tengslum milli héraða- og bæjanáttúrugripasafna og Náttúrufræðistofnunar Íslands og með
hvaða hætti".

Minnt er á eitt hundrað ára afmæli Náttúrufræðistofnunar Íslands árið 1989 sem verðugt
tilefni þess að henni verði fengið nýtt og hentugt húsnæði fyrir starfsemina þannig að hún
geti starfað sem nútímalegt náttúrugripasafn og vísindastofnun sem glæðir áhuga og eykur
skilning á náttúrunni og náttúruvernd í landinu.

Um rannsóknir á smáhvölum.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 beinir þeirri eindregnu áskorun til ríkisstjórnar að fé

verði veitt til grundvallarrannsókna á smáhvölum hér við land, t. d. hnísu og háhyrningi,
sbr. ráðleggingar Alþjóðahvalveiðiráðsins frá 1983 (IWC/34/4, bls. 45 og 47f).
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Um rannsóknir á hvölum.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 fagnar því að auknar hafa verið rannsóknir á hvölum

hér við land á undanförnum árum. Bent er á að utanríkismálanefnd Alþingis lagði til hinn 2.
febr. 1983 að hvalarannsóknir verði stórauknar , en þessu hefur ekki enn verið fylgt eftir með
nauðsynlegum fjárveitingum. Náttúruverndarþing skorar því á Alþingi og ríkisstjórn að efla
enn verulega þessar rannsóknir á næstu árum og nýta þannig þau tækifæri sem gefast meðan
hvalveiðar eru stundaðar. Þingið leggur áherslu á að jafnframt því að byggja á rannsóknum á
veiddum hvölum verði einnig stundaðar í auknum mæli alhliða rannsóknir sem unnt er að
stunda án veiða.

Um friðun dýralífs í Hornstrandafriðlandi.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 beinir því til Náttúruverndarráðs að það kanni leiðir

til að friða allt dýralíf í Hornstrandafriðlandi.

Um setningu laga um selveiðar.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 telur núverandi ástand í selveiðum algjörlega

óviðunandi og óréttlætanlegt að leyfa útgerð á sel með skotvopnum hvar sem er, svo sem á
friðlýstum svæðum og látrum.

Náttúruverndarþing telur því aðkallandi að hraðað verði setningu laga um selveiðar hér
við land. Varðandi frumvarp það, sem lagt hefur verið fram á Alþingi, leggur þingið
eindregið til að 3. gr. frumvarpsins verði breytt. Hún hljóðar í frumvarpinu svo:

"Sjávarútvegsráðuneytið skal hafa samráð við eftirtalda aðila um stjórn og skipulagn-
ingu selveiða, eftir því sem við á hverju sinni: Náttúruverndarráð, Hafrannsóknastofnun,
Búnaðarfélag Íslands og Fiskifélag Íslands."

Lagt er til að 3. gr. verði orðuð svo, og er þetta orðalag í samræmi við það sem hin
stjórnskipaða nefnd, er samdi frumvarpið, lagði til:

"Til aðstoðar sjávarútvegsráðuneytinu um stjórn og skipulagningu selveiða skipar
ráðherra nefnd til tveggja ára í senn og skal hún skipuð fimm mönnum. Skal einn
nefndarmanna skipaður samkvæmt tilnefningu Náttúruverndarráðs, einn samkvæmt tilnefn-
ingu Hafrannsóknastofnunar, einn samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags Íslands, einn
samkvæmt tilnefningu Fiskifélags Íslands, en einn án tilnefningar. Ráðherra skipar formann
nefndarinnar úr hópi þessara fimm manna.

Tillagna nefndarinnar skal leitað vegna setningar reglna og annarra ákvarðana er varða
selveiðar og ber nefndinni að gera tillögur til sjávarútvegsráðuneytisins um hvað eina er hún
telur ástæðu til í sambandi við stjórn og skipulagningu selveiða. "

Að öðru leyti tekur þingið ekki afstöðu til frumvarpsins, enda ekki haft tækifæri til að
kynna sér það.

Um notkun eiturefna til skordýraeyðingar .
Fimmta náttúruverndarþing 1984 lýsir yfir áhyggjum vegna víðtækrar notkunar

hættulegra eiturefna til skordýraeyðingar og hvetur til notkunar hættum inni aðferða til að
minnka tjón af völdum skordýra.

Um mikilvægi lífríkis Þjórsárvera.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 ítrekar sérstöðu og mikilvægi lífríkis Þjórsárvera og

beinir þeim eindregnu tilmælum til virkjunaraðila að hlífa friðlandi veranna. Enn fremur
skorar þingið á Alþingi að lögfesta friðlýsingu Þjórsárvera.
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Um friðland í Þjórsárverum.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 leggur til að friðlandið í Þjórsárverum verði tilnefnt á

skrá Ramsar-samþykktarinnar um votlendi sem hefur alþjóðlegt gildi.

Um frárennslismál.
Fimmta náttúruverndarþing 1984 skorar á sveitarstjórnir og stjórnvöld að marka

heildarstefnu í frárennslismálum á sama hátt og almennt tíðkast hjá menningarþjóðum þar
sem ástand í frárennslismálum á höfuðborgarsvæðinu og reyndar landinu öllu er óviðunandi.

Náttúruverndarþing bendir á að með lögum nr. 67/1981 var staðfestur alþjóðasamning-
ur um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum þar sem fjallað er um almenna skyldu
aðildarríkja samningsins til að draga sem mest úr mengun sjávar, þar með talin mengun frá
landi um holræsi. Áhersla verði lögð á að varðveita lífríki fjöru og fjöruborðs um leið og
komið verði í veg fyrir mengun sjávar og ferskvatns.

Fylgiskjal II.

SAMÞYKKT LANDSFUNDAR ALÞÝÐUBANDALAGSINS Í NÓV. 1983 UM
UMHVERFISVERND OG AUÐLINDIR.

Lífríki lands og sjávar er það fjöregg sem þjóðin hefur reist tilveru sína á frá öndverðu:
Grasnytjar , afurðir búpenings og sjávarafli. Þær auðlindir verður því að vernda gegn
ofnýtingu, rányrkju og mengun og bæta sem verða má fyrir þá röskun sem orðið hefur af
mannavöldum.

Á auðlindir lands og sjávar ber að líta sem sameign þjóðarinnar sem hver kynslóð nýtir
og skilar hinni næstu, helst í betra ástandi en við var tekið. Æskilegt er að stuðla að sem
víðtækastri almannaeign á landi og landgæðum og tryggja afnotarétt í stað einkaeignar.
Bændur skulu eiga jarðir tillandbúnaðarnytja ef þeir kjósa, en nauðsynlegt er að hindra allt
brask með jarðnæði til sveita og með lóðir og lendur í þéttbýli og grennd.

Í stað handahófs í landnýtingu þarf að koma skipulag er taki til landsins alls og kveði á
um ráðstöfun þess til einstakra nýtingarþátta. Að þessu þarf að vinna á lýðræðislegan hátt og
leitast við að samræma sjónarmið og jafna aðstöðu fólks í þéttbýli og dreifbýli til að njóta
landsins auk þess sem tryggð sé víðtæk náttúruvernd. Varðveita skal fornan rétt gangandi
manna til umferðar um landið og friðsæld og sérkenni ósnortinnar náttúru.

Við uppbyggingu raforkuiðnaðarins þarf sem fyrst að tryggja að allir landsmenn sitji við
sama borð um orkuverð og örugga raforku, en því marki verður best náð með samtengingu
og dreifingu orkuvera um landið.

Enn er lítill hluti fallorkunnar virkjaður og nýting jarðvarma til raforkuvinnslu er á
byrjunarstigi. Ráðstöfun þessara orkulinda er eitt örlagaríkasta mál þjóðarinnar og
ákvarðanir þar að lútandi geta skipt sköpum um efnahagslegt og stjórnarfarslegt sjálfstæði
hennar. Ljóst er að borgarastéttin hefur fullan hug á að bjóða þessa orku fala útlendum
auðhringum og gæti endurtekið samninga á borð við þann sem fulltrúar hennar gerðu við
Alusuisse um álverið í Straumsvík. Þar er á ferðinni útlent auðfélag sem kaupir orku á
gjafverði til langs tíma og nýtur þar að auki margs konar hlunninda og var um skeið
undanþegið lágmarksmengunarvörnum.

Alþýðubandalagið er því andvígt að erlend auðfélög fái aðstöðu til atvinnurekstrar á
Íslandi og telur að uppbyggingu stóriðju í landinu beri að haga eftir efnahagsgetu
þjóðarinnar sjálfrar.
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Alger forsenda er að íslenska ríkið eigi meiri hluta í stóriðjufyrirtækjum. Við bygggingu
og staðsetningu stóriðjumannvirkja ber að sýna ítrustu aðgæslu um mengunarvarnir, en ekki
er síður nauðsynlegt að taka fullt tillit til félagslegra og efnahagslegra áhrifa.

Við undirbúning framkvæmda í orkumálum og iðnaði sem og við aðra mannvirkjagerð
ber að leggja áherslu á að fullt tillit sé tekið til umhverfissjónarmiða frá byrjun.

Vaxandi blikur eru á lofti í umhverfismálum víða um lönd, á sinn hátt ólíkar að ásýnd en
samslungnar að eðli í iðnaðarríkjum og fátæktarlöndum. Í hinum síðarnefndu veldur
skefjalaust arðrán auðvaldslanda fyrr og nú mestu um það hungurstig sem þar er hlutskipti
milljóna. Ör fólksfjölgun án samsvarandi efnahagslegra og félagslegra umbóta bætir síðan
gráu ofan á svart. Á hinn bóginn hafa framleiðsluhættir og markaðskerfi auðvaldslanda í för
með sér gegndarlausa sóun auðlinda og mengun umhverfis sem æ víðar ógnar vistkerfum og
tilveruskilyrðum manna. Þessi helstefna bætir nýjum, ógnvekjandi kreppuboðum við þær
mótsagnir sem fyrir voru í auðvaldsskipulaginu og gerir það enn brýnna að hið blinda
peningaveldi verði leyst af hólmi. Þess í stað þarf að stefna til sósíalisma með félagslegum
framleiðsluháttum, sameign á auðlindum og mikilvægustu þáttum efnahagsstarfseminnar
undir lýðræðislegri stjórn. Þá fyrst - í þjóðfélagi þar sem ábyrgðin á framleiðslu og
arðskiptingu hvílir á herðum hins vinnandi fjölda - er unnt að sigrast á aðsteðjandi
vistkreppu og öðrum efnahagslegum og félagslegum mótsögnum auðvaldsskipulagsins.

Einnig hér á Íslandi verður verndun auðlinda og umhverfis ekki skilin frá almennri
þjóðfélagsþróun í landinu. Félagsleg eign auðlinda og stórvirkra framleiðslutækja, ásamt
óskoruðu efnahagslegu og stjórnarfarslegu sjálfsforræði, er leiðin til að tryggja farsæla
þróun þessara mála með alþjóðarheill og framtíðarmarkmið fyrir augum.

Frumkvæði Alþýðubandalagsins.
Þetta eru nokkrir kaflar úr stefnuskrá Alþýðubandalagsins eins og hún var samþykkt

fyrir 9 árum en Alþýðubandalagið setti fyrst íslenskra stjórnmálaflokka fram afdráttarlausa
stefnu í umhverfismálum. Sú stefna er enn í fullu gildi. Þar er krafan um óskert íslenskt
forræði yfir sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar ásamt andstöðu gegn erlendri ásælni
meðal grundvallaratriða.

Flokkurinn hefur ítrekað minnt á þessa stefnu sína síðan í fundarsamþykktum og leitast
við að koma henni í framkvæmd á Alþingi, í ríkisstjórnum og í samvinnu við áhugamanna-
samtök. Má í því sambandi minna á að Alþýðubandalagið hefur á síðustu árum haft
forgöngu um víðtækar rannsóknir á náttúrufarslegum og félagslegum áhrifum af staðsetn-
ingu meiri háttar iðju- og orkuvera, sett lög og reglugerðir um hollustuvernd og stutt bann
við hvalveiðum, svo að dæmi séu tekin.

Tillögur Alþýðubandalagsins um almannaeign á orkulindum, virkjunarrétti og jarðhita
neðan 100 m dýpis fengu hins vegar ekki byr í ríkisstjórnum síðustu 5 árin. Sama máli gegndi
um endurbætur á stjórnkerfinu varðandi umhverfismál.

Hætturnar fram undan.
Þótt ýmislegt hafi áunnist í umhverfisvernd eru þau atriði miklu fleiri sem ekki hafa náð

fram að ganga og á ýmsum sviðum blasa við meiri hættur en áður. Má þar m. a. nefna:
• Hættuna af kjarnorkuvá, m. a. fyrir fiskimiðin vegna siglinga kjarnorkukafbáta í grennd

við landið.
• Minnkandi sjávarafla vegna ofveiði samfara óhagstæðum ytri skilyrðum.
• Ofbeit og ofnýtingu á stórum landsvæðum sem verður enn afdrifaríkara í kólnandi

árferði.
• Hnignun gróðurvinja og margháttað rask í óbyggðum vegna vaxandi umferðarþunga og

ferðamennsku.
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• Ásókn erlendra auð hringa í orkulindir landsmanna og þjónkun innlendra afla við
hagsmuni þeirra .

• Mengun af völdum frárennslis við þéttbýli.

Nýting auðlindanna.
Alþýðubandalagið mun beita sér fyrir því að vörn verði snúið í sókn í skynsamlegri

nýtingu auðlindanna og heitir á önnur stjórnmálaöfl og áhugamenn um umhverfisvernd til
samstöðu um framtíðarhagsmuni lands og þjóðar á þessu sviði. Lífrænum auðlindum má
ekki stofna í tvísýnu fyrir stundarhag með því að ganga á höfuðstólinn. Þjóðin á sjálf að njóta
arðsins af íslenskum orkulindum.

Ræktun í stað rányrkju.
Landsfundurinn hvetur til stóraukinna rannsókna á íslenskri náttúru og auðlindum til

að auka þekkingu og auðvelda skipulag og stjórn á nýtingu þessara gæða. Afdrifaríkar
sveiflur í stærð ýmissa mikilvægustu fiskistofna okkar síðustu árin undirstrika nauðsyn þessa.
Ræktun verður að taka við af rányrkju á gróðurlendum og fiskimiðum og afstýra verður
skaðlegri mengun. Tært loft og ómengað vatn og haf eru ómetanleg gæði fyrir þjóðina bæði í
starfi og tómstundum.

Efnahagslögsaga og kjarnorkuvá.
Landsfundur Alþýðubandalagsins krefst þess að íslenska efnahagslögsagan verði friðuð

fyrir kjarnorkuvopnum og umferð kjarnorkuknúinna farartækja um hana bönnuð. Ísland á
að skipa sér í hóp þjóða sem berjast gegn losun geislavirkra úrgangsefna í sjó og taka virkan
þátt í umræðum um mengun úthafa og andrúmslofts.

Sérstök áhersla verði lögð á samstarf við grannþjóðirnar um nýtingu stofna sem fara
milli lögsögusvæða. Fyllstu aðgát verður að sýna við vinnslu auðæfa af hafsbotni í Norður-
Atlantshafi sem haft gæti mengun í för með sér, ekki hvað síst við olíuvinnslu.

Endurvinnsla og orkusparnaður .
Stefna ber að endurvinnslu úrgangs og efnisleifa eins og frekast er kostur og draga úr

notkun einnota varnings sem felur í sér sóun verðmæta og mengun umhverfis. Á tímum
þverrandi auðlinda og vaxandi mengunar er það siðferðisleg skylda hverrar þjóðar að leggja
áherslu á orkusparnað og sem fyllsta nýtingu hráefna.

Umhverfismálaráðuneyti.
Enn eru mikilvægir þættir umhverfismála til meðferðar í eigi færri en sex ráðuneytum,

þótt meira en áratugur sé liðinn síðan sett var fram krafa um bætta stjórn þeirra mála.
Landsfundurinn ítrekar kröfuna um sérstakt umhverfismálaráðuneyti sem taki til starfa
innan tveggja ára í tengslum við endurskipulagningu Stjórnarráðsins. Stjórnarnefnd
umhverfismála taki strax til starfa til að vinna að samhæfingu af opinberri hálfu uns sérstakt
ráðuneyti hefur verið stofnað.

Fræðsla og landkynning.
Brýnt er að stórauka fræðslu um náttúru landsins og umhverfismál í skólum og auka

útgáfustarfsemi og kynningu á þessu sviði. Rannsóknir, fræðsla og upplýsingamiðlun til
þjóðarinnar eru forsendur eðlilegrar skoðanamyndunar og skynsamlegrar afstöðu til
umhverfismála.

Öll landkynning og auglýsingastarfsemi skal taka mið af ströngustu umhverfisverndar-
kröfum. Koma verður í veg fyrir að viðkvæm náttúra landsins verði miskunnarlausri
sölumennsku að bráð.
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Kortlagning og skipulag.
Landsfundurinn bendir á að kortlagning landsins er enn afar ófullkomin og brýnt er að

bæta þar úr, m. a. til að unnt sé að hraða gerð landnýtingarskipulags. Kortlagning
hafsbotnsins innan íslenskrar lögsögu er á algjöru frumstigi og einnig á því sviði þarf að efla
rannsóknir og fylla í eyður.

Mun meiri gaum þarf að gefa skipulagi vinnustaða með tilliti til hollustu og aðlaðandi
starfsumhverfis.

Verndun hálendis.
Reynsla síðasta sumars sýnir að hamla verður gegn vaxandi ásókn erlendra "safari"-

hópa og rallakstursklúbba um óbyggðir landsins. Gera verður þá kröfu til ferðamálaráðs að
það fylgi fast eftir reglugerðum sem settar voru s.Lvor um eftirlit með hópferðum erlendra
ferðaskrifstofa um landið og takmörkun á innflutningi þeirra á vistum, eldsneyti og
farartækjum. Tryggja verður að innlendur fararstjóri sé í hverri hópferð. Auka þarf
fjárveitingar til landvörslu og koma í veg fyrir bifreiðaakstur um viðkvæmustu gróðurvinjar
hálendisins og akstur utan vega.

Endurskoðun náttúruverndarlaga.
Endurskoða þarf lög um náttúruvernd með hliðsjón af tillögum náttúruverndarþings

1981, m. a. til að rýmka rétt almennings til umferðar og útivistar og kveða skýrar á um
skyldur þeirra er ferðast um landið. Sérstaklega þarf að huga að verndun óbyggðanna fyrir
óeðlilegri röskum vegna rannsóknastarfa og annars undirbúnings og mannvirkjagerðar, svo
sem virkjana, sem og vegna ferðamennsku.

Landsfundur Alþýðubandalagsins 1983telur umhverfisvernd og bætta auðlindameðferð
eitt brýnasta mál þjóðarinnar. Meðferð auðlindanna varðar hag ókominna kynslóða á sama
hátt og efnahagslegt og stjórnarfarslegt sjálfstæði. Ekki aðeins þarf að vernda hið hagnýta
heldur einnig hið fagra og óræða í íslenskri náttúru.

Fylgiskjal III.

SKRÁ YFIR MÁLAFLOKKA OG LÖG Á SVIÐI UMHVERFISVERNDAR.

A. MÁLAFLOKKAR Á SVIÐI UMHVERFISVERNDAR.
Byggt á reglugerð um Stjórnarráð Íslands.

Náttúruverndarmál og útilífsmál.
Menntamálaráðuneyti: Náttúruvernd, minjar og þjóðgarðar aðrir en Þingvellir.
Forsætisráðuneyti: Þingvellir og Þingvallaþjóðgarður .
Samgönguráðuneyti: Ferðalög.

Friðun og verndun villtra dýra og plantna.
Menntamálaráðuneyti: Fuglafriðun og fuglaveiðar.

Friðun hreindýra og eftirlit.
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Landbúnaðarráðuneyti:

Sjávarútvegsráðuneyti:

Þjóðminjavernd.
Menntamálaráðuneyti:

Veiði í ám og vötnum.
Eyðing refa og minka.
Hvalveiðar (selveiðar).

Þjóðminjasafn.
Byggðasöfn.

Skipulagsmál og ráðstöfun lands.
Félagsmálaráðuneyti: Skipulag, skipulagsstjórn og embætti skipulagsstjóra.

(Byggingarmál).
Landbúnaðarráðuneyti: Þjóðgarðar og kirkjujarðir.

Jarðeignasjóður.
(Jarðalög).

Mengunarvarnir.
Félagsmálaráðuneyti:
Heilbrigðismálaráðuneyti:

Samgönguráðuneyti:

Umhverfisrannsóknir.
Menntamálaráðuneyti:

Samgönguráðuneyti:

Nýting og vernd auðlinda.
Iðnaðarráðuneyti:

Sjávarútvegsráðuneyti:

Gróðurvernd.
Landbúnaðarráðuneyti:

Vinnustaðir.
Almenn heilbrigðismál, heilsugæsla og heilsuvernd.
Eiturefni og hættuleg efni.
Siglingar, eftirlit með skipum (mengun sjávar).

Náttúrufræðistofnun Íslands.
Náttúrugripasöfn.
Rannsóknaráð ríkisins.
Landmælingar.
Veðurstofan.

Orka, orkunýting.
Námurekstur.
Friðun og nýting fiskimiða.

Landgræðsla.
Skógrækt.

B. LÖG SEM SNERTA UMHVERFISVERND.

1. Mengun.
Lög nr. 85/1968 og 27/1973, um eiturefni og hættuleg efni.
Lög nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
Lög nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, (sjá mengun

sjávar og vatnalög).
Lög nr. 95/1962, um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum

eða geislatækjum.

2. Skipulag, ráðstöfun lands.
Lög nr. 19/1964 og 31/1978, skipulagslög.
Lög. nr. 54/1978, byggingarlög.
Lög nr. 65/1976, jarðalög.
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3. Náttúru- og þjóðminjavernd.
Lög nr. 52/1969, þjóðminjalög.
Lög nr. 47/1971, um náttúruvernd.
Lög nr. 59/1928, um friðun Þingvalla.
Lög nr. 36/1974, um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu.

4. Dýrategundir .
Lög nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Lög nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði.
Lög nr. 28/1940, um friðun hreindýra og eftirlit með þeim.
Lög nr. 26/1949, um hvalveiðar.
Lög nr. 52/1957,9/1964 og 26/1971, um eyðingu refa og minka.
Lög nr. 50/1965, um eyðingu svartbaks.
(Tvenn staðbundin lög um seli.)

5. Gróðurvernd.
Lög nr. 3/1955, um skógrækt.
Lög nr. 17/1965, um landgræðslu.
Lög nr. 42/1969 og 43/1976, um afréttamálefni, fjalIskilo. fl.
Lög nr. 43/1975, um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna.
Lög nr. 8/1966, um sinubrennur og meðferð elds á víðavangi.
Lög nr. 58/1974, um landgræðslustörf skólafólks.

6. Námur.
Lög nr. 24/1973, námulög.
Lög nr. 16/1940, um mótak.

7. Orka, vatn.
Lög nr. 15/1923 og 90/1938, vatnalög.
Lög nr. 58/1967, orkulög.
Lög nr. 98/1940, um eignar- og notkunarrétt jarðhita.

8. Auðlindir sjávar.
Lög nr. 44/1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins.
Lög nr. 41/1979, um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn.

9. Mengun sjávar.
Lög nr. 51/1970, um Siglingamálastofnun ríkisins.
Lög nr. 20/1972, um bann við losun hættulegra efna í sjó.
Lög nr. 77/1966, um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd

breytingar frá 1962 á alþjóðasamþykkt frá 12. maí 1954, um varnir gegn
óhreinkun sjávar af völdum olíu, og setja reglur um frekari varnir gegn slíkri
óhreinkun sjávarins.

Lög nr. 20/1973, um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd
alþjóðasamning, er gerður var 15. febrúar 1972, um varnir gegn mengun sjávar
vegna losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum.

Lög nr. 53/1973, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd
alþjóðasamning, er gerður var 29. desember 1972, um varnir gegn mengun
hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það.
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Lög nr. 14/1979, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd þrjá
alþjóðasamninga um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu.

Lög nr. 67/1981, um heimild fyrir ríkisstjórnina að fullgilda fyrir Íslands hönd samning
um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum.

Fylgiskjal IV.

MINNISBLAÐ UM FRUMVARPSDRÖG TIL LAGA UM UMHVERFISMÁL.

Minnisblað
til félagsmálaráðherra
frá iðnaðarráðherra.

Iðnaðarráðuneytið
30. apríl 1979.

Efni: Frumvarpsdrög til laga um umhverfismál.
Varðandi fyrirhugað frumvarp um umhverfismál vil ég gefa eftirfarandi ábendingar:

1. Stofnað verði sjálfstætt umhverfisráðuneyti, sbr. tillögur náttúruverndarþings 1978 og á
fyrri þingum.

2. Auk málaflokka, sem tillögur voru um í frv. fyrri ríkisstjórnar frá 1977 að félli undir
ráðuneyti umhverfismála, legg ég til að athugað verði að bæla við eftirtöldum:
2.1 Auðlindamál með tilliti til rannsókna, upplýsingaöflunar og tillögugerðar til

stjórnvalda (Alþingis, ríkisstjórnar, ráðuneyta).
2.2 Landnýting (land, landgrunn, sjór) innan íslenskrar auðlindalögsögu (tengist

auðlindamálum).
2.3 Skógrækt (skógvernd).
2.4 Landgræðsla (gróðurvernd).
2.5 Þjóðminjavernd (fornminjar, húsavernd).

3. Stofnanir sem eðlilegt væri að tengdust umhverfisráðuneyti í heild eða að hluta (ásamt
útibúum utan höfuðstöðva):
Náttúruverndarráð,
Heilbrigðiseftirlit ríkisins,
Skipulagsstjórn ríkisins,
Rannsóknaráð ríkisins,
Rannsóknastofnanir atvinnuveganna (tengsl),
Hafrannsóknastofnun (tengsl),
Orkustofnun (tengsl),
Náttúrufræðistofnun Íslands,
Landmælingar Íslands,
Öryggismálaeftirlit,
Eiturefnanefnd,
Siglingamálastofnun (mengun sjávar),
Landgræðsla ríkisins,
Skógrækt ríkisins,
Þjóðminjasafnið,
Veðurstofa Íslands.
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4. Athuga þyrfti um breytingar á frumvarpinu frá 1977 með hliðsjón af ofangreindum
hugmyndum.
Ég teldi rétt að ætla sér tíma fram að Alþingi að hausti til að fara vandlega yfir

frumvarpið og ræða umrædda skipulagsbreytingu varðandi Stjórnarráðið í ríkisstjórninni og
við fleiri aðila eftir atvikum. Leggja málið síðan fram vel undirbúið í þingbyrjun.

Hjörleifur Guttormsson.

Fylgiskjal V.

NOKKRAR STOFNANIR, RÁÐ OG NEFNDIR SEM FJALLA UM UMHVERFISMÁL.

Náttúruverndarráð, sjö manna, kosið af náttúruverndarþingi skv. lögum nr. 47/1971,
um náttúruvernd (undir menntamálaráðuneyti).

Náttúruverndarnefndir, starfandi í sýslum (sýslunefndir) og kaupstöðum (bæjarstjórn-
ir) skv. náttúruverndarlögum. (Umhverfismálaráð í nokkrum kaupstöðum.)

Gróðurverndarnefndir, starfandi í sýslum og kaupstöðum skv. lögum nr. 17/1965, um
landgræðslu (undir landbúnaðarráðuneyti).

Skógrækt ríkisins, skv. lögum nr. 3/1955 (undir landbúnaðarráðuneyti).
Landgræðsla ríkisins, skv. lögum nr. 17/1965 (undir landbúnaðarráðuneyti).
Þjóðminjasafn Íslands, skv. þjóðminjalögum, nr. 52/1969, (undir menntamálaráðu-

neyti).
Náttúrufræðistofnun Íslands, skv. lögum um almennar náttúrurannsóknir, nr. 48/1965

(undir menntamálaráðuneyti).
Rannsóknaráð ríkisins, skv. lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64/1965.

(einnig rannsóknastofnanir atvinnuveganna) (undir menntamálaráðuneyti).
Hollustuvernd ríkisins, skv. lögum frá 1981, m. a. með heilbrigðiseftirlit (starfsleyfi),

mengunarvarnir og eiturefnanefnd (undir heilbrigðisráðuneyti).
Heilbrigðisnefndir og heilbrigðisfulltrúar á vegum stærri sveitarfélaga (skv. lögum um

hollustuvernd) .
Siglingamálastofnun, varnir gegn mengun sjávar, skv. lögum nr. 77/1966 (undir

samgönguráðuneyti) .
Skipulagsmál, skipulagsstjórn o. fl., skv. skipulagslögum nr. 19/1964, með síðari

breytingum (undir félagsmálaráðuneyti).
Skipulagsnefndir , byggingarnefndir og byggingarfulltrúar á vegum sveitarfélaga (skv.

byggingarlögum frá 1978 og reglugerð frá 1979).
Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn, skv. lögum nr. 41/1979 (undir utanríkisráðu-

neyti).
Hafsbotn, hagnýting auðlinda og eignarréttur að auðlindum hafsbotns (löggjöf í

undirbúningi) (undir iðnaðarráðuneyti).
Nefndir tengdar iðnaðarráðuneyti:
Samstarfsnefnd iðnaðarráðuneytis og Náttúruverndarráðs (frá 1972): Tilnefndir þrír

menn frá hvorum.
Staðarvalsnefnd um iðnrekstur (frá 1980): Fulltrúar tilnefndir af iðnaðarráðuneyti,

heilbrigðisráðuneyti, Náttúruverndarráði, Orkustofnun, Framkvæmdastofnun -
byggðadeild.
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Fylgiskjal VI.

Þingsályktun
um landnýtingaráætlun.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast nú þegar til um að undirbúningi og
vinnu við landnýtingaráætlun verði hraðað. Við gerð slíkrar áætlunar verði lögð áhersla á
sem hagkvæmasta nýtingu og varðveislu landgæða.

Gerð verði kostnaðaráætlun um landnýtingarskipulag sem taki til allra meginþátta
landnýtingar. Áætlunin verði lögð fyrir Alþingi og á grundvelli hennar verði tekin ákvörðun
um framkvæmdahraða.

Samþykkt á Alþingi 22. maí 1984.
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Fylgiskjal XII.

STAÐARVALS NEFND UM IÐNREKSTUR - SKIPUNARBRÉF.

Iðnaðarráðuneytið
Arnarhvoli, Reykjavík

3. okt. 1980

Iðnaðarráðuneytið hefur ákveðið að skipa nefnd til að kanna hvar helst komi til álita að
reist verði iðjuver í tengslum við nýtingu á orku- og hráefnalindum landsins.

Eftirtaldir menn hafa verið skipaðir í nefndina:
Þorsteinn Vilhjálmsson eðlisfræðingur , formaður,
Vilhjálmur Lúðvíksson verkfræðingur, Náttúruverndarráði,
Ingimar Sigurðsson deildarstjóri, heilbrigðisráðuneyti,
Sigurður Guðmundsson skipulagsfræðingur , byggðadeild Framkvæmdastofnunar , og
Haukur Tómasson jarðfræðingur, Orkustofnun.
Ritari nefndarinnar verður Bragi Guðbrandsson lektor.
Hlutverk nefndarinnar er að kanna umrædda staði sem helst kæmu til álita ef reist yrðu

iðjuver í tengslum við nýtingu á auðlindum landsins.
Jafnframt ber nefndinni að taka tillit til líklegra áhrifa sem slík fyrirtæki hefðu á

atvinnulega og efnahagslega þróun, samfélag, náttúru og umhverfi. Er nefndinni falið að
greina í hverju slík áhrif séu helst fólgin og bera saman viðkomandi staði með hliðsjón af því.

Vísað er til greinargerðar frá samstarfsnefnd iðnaðarráðuneytis og Náttúruverndarráðs
frá 26.1. 1978 um hugsanlega áfangaskiptingu á störfum nefndarinnar og um æskileg samráð
við gerð þessarar könnunar. Gert er ráð fyrir að nefndin skili áliti til ráðuneytisins í
áföngum.

Haga ber könnuninni eftir föngum þannig að hún geti nýst við ákvarðanir um
iðnaðarkosti og orkuver sem eru til umræðu.

Nefndinni er ætlað að samræma störf þeirra stofnana sem málið varðar og tryggja að
staðarval verði sem best undirbúið. Jafnframt sé unnið að þessum málum í eðlilegu samráði
við sveitarfélög og samtök þeirra.

Fyrirsjáanlegt er að nokkur kostnaður mun verða af athugunum vegna þessa máls og
óskar ráðuneytið eftir áætlun nefndarinnar hið fyrsta um störf hennar og kostnað vegna
þeirra í ár og á næsta ári.

Þóknun vegna starfa nefndarinnnar verður ákveðin af þóknananefnd fjármálaráðu-
neytisins.

Hjörleifur Guttormsson.

Páll Flygenring.
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Fylgiskjal XIII.

MENGUNARVARNIR Í FISKIMJÖLSVERKSMIÐJUM. -
ÞINGSÁL YKTUNARTILLAGA.

(1979, 102. löggjafarþing, 12. mál. Flm.: Helgi Seljan, Hjörleifur Guttormsson.)

Alþingi á lykln r a,l í'ela rik issljórni uni ut> Leita <'I' fyr;r því, að it árinu 1980
verði gert átak til að ráða bót á mengun frú fiskimjölsverksmiðjum og jafnframt verði
gerð áætlun um varanlegar úrbætur í mengunarmálum slíkra fyrirtækja í samvinnu
við hlutaðeigandi eigendur og samtök þeirra svo og heilbrigðis- og náttúruverndar-
yfirvöld.

Áætlunin taki 111. a. mið af að lágmarkskröfum um mengunarvarnir allra starf-
andi fiskimjölsverksmiðja verði fullnægt innan tveggja ára og fjármagn sé tryggt
til þeirra aðgerða. Verði í senn haft í huga ytra og innra umhverfi verksmiðjanna
og athugaðir möguleikar á bættri nýtingu hráefnis og orku sparnaði smnhliða við-
hlítandi mengunarvörnum.

Greinargerð.

Tillaga þessi var flutt á tveim síðustu þingum en hlaut þú ekki afgreiðslu. Hún er
nú endurflutt með óbreyttri greinargerð frá s. L vori og ber að skoða i því ljósi.

Marggefin tilefni valda því, að rétt þykir nú og brýnt að f1yl.la þingsályktunar-
tillögu um mengunarvarnir í f iskimjölsverksmiðjum.

Meginatriði þess vanda, sem þar er komið inn á, kalla á skjóta og örugga lÍr-
lausn þar SCIll stjórnvöld hljóta að hafa alla forustu.

Til þess að grcinargerð með tillögu þessari mætti vera sem ítarlegust var leitað
til Iróðustu aðila um upplýsingar.

Eyjólfur Sæmundsson deildarverkfræðingur hjá Heilbrigðiscftirliti ríkisins
veitti þa-r gúðfúskga og fa>!'a flm. h011UIII þakkir f'vrir glöggar upplýsingar um
eðli vandans og beinar tillögur til úrbóta. Meginmál ]lCSS, sem hér fer á eftir, er
á þessu byggt.

Á nýafstaðinni loðnuvertíð komu fram háværar kröfur frá íbúum ýmissa byggð-
arlaga um úrbætur í mengunarmálum fiskimjölsverksmiðja, og er þar skemmst að
minnast kröfugöngu húsmæðra í Keflavík og Njarðvík vegna óþolandi loftmengunar
frá verksmiðjunni í Njarðvík. Hér er um að ræða gamalt vandamál, sem menn hafa
átt við :lð st r iða, og hafa oft áður komið fram mótmæli íbúa í byggðarlögum þar
sem slíkrar mengunar gætir í verulegum mæli. Þannig barst þingmönnum Austur-
landskjördæmts afrit af erindi til ríkisstjórnarinnar frú heilbrigðisnefndum og
heilbrigðisfulltrúum 5 þétfbýlisstaðn á Austurlandi í nóvember Hl78. þar sem heitið
er á stjórnvöld að heita sér fyrir úrbótum Ú loft- og lagarmengun frá f'isk irnjðlsv erk-
smiðjum, sem valdi 111. a. íbúum þessara staða verulegum óþægindum og jafnvel
heilsutjóni. Einnig. hafa farið fram undirskriffasnf'nanir, sem fjöldi f'ólk s hefur
tekið þátt í, t. d. á Akranesi og í Keflavík og Njarðvík. Mengun frá verksmiðjunum
hefur hins vegar nú náð nýju hámarki vegna stóraukins aflamagns og aukinnar
afkastagetu einstakra verksmiðja.

Á landinu munu vera starfandi í dag 33 verksmiðjur, scm unnið geta úr feitum
fiski (Ioðnuverksrniðjur ) eða unnið gætu úr slíkum fiski með fremur litlum endur-
bótum, auk u.]» b. 20 verksmiðja, sem einungis geta unnið úr fiskúrgangi. Verst
hefur ástand loftmengunarruála að undanförnu verið í bæjunum við Faxaflóa utan
Reykjavíkur og á Austfjörðum, en vandamálsins verður vart víðast hvar þar sem
slíkar vcrk smiðjur eru reimar.
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Menaunarvandamál flskimjölsvcrksmið]n eru ekki einungis takmðrkuö við loft-
mensun. Viða hefur orðið vart við verulezn sjávarmengun frá slíkum verksmiðjum,
einkum 1 Austfjarðahöfnum og á Siglufirði, þar sem grútur frá verksmiðjunum hpi'-
ur lagst á fjörur. Val' gerð athugun á vandanvíli þessu s.L haust á vegum Heil-
hrigð;~eftirlib; ríldsins og niðurstöður ásarnt tillögum um úrbætur birtar í skýrslu
um málið (Grútarrnengun frá loðnuvinnslu. Revkjavik :W. old. H17R). Ljóst er enn
fremur að mikil verðmæti fara forgörðum hvert ár með frárennsli frá verksmiðj-
unum. Auk þessárn vandamála má benda :1 að veruleg óþrif stafa víða af slærnrl
umgengni Illll athafnasvæði verksrniðjannn og óf'u llnægjandi frágangi hráefnis-
geymslna. Starfsumhverfi er einnig viða verulega ábótavant, m. a. vegna ónógrar
loffræstlncar. óbrifa fl. vinnustöðum, heilsuspillandi hávaða og. ófullnægjandi starfs-
mannaaðstöðu.

Fram til HlfWI voru opinher afskipti af þessum málum alfilrið 1 höndum heil-
hr'gðisncf'lrh viðkomandi sveitarfélaaa. Með lögum um hollustuhæt+l og heilbrigðls-
eftirlit, nr. 12/Hll)9, var sveitarfélösurn áfram falið heilhrigðiseftirlit hverju í sínu
urndr-mi. en stofnað var Hei1hrigði<:eftirlit ríkisins er haf'a rskvldi vf'irumsjón með
starfi heilhri~ði~nefndanna. l\feð reglugerð nr. 1114/1972, um varnir gegn mengun af
völdum eiturefna og hættulegra efna, sem sett var samkvæmt lögum nr. 8fi/1968. nm
eitur ofn! ()Q hæftlli"g "fni, var -rekstrir fiskimiölsverksmiðia, ásamt með rekstri ann-
arm verksmiðja "em mengunarhætta fylgir, hundinn sérstðku starfsleyfi heilbr igðis-
málaráðher-ra. Re.<:>:ln!!erðinnær [afrit til eldri f'yr irtækja sem nvrrn, og skulu um-
sóknir um starf'slovfi ásamt tílsk lldum gögnum sendar Heilhrigðiseftirliti ríkisins
er gerir tillög1ll' til ráðherra um afgreiðslu hvers leyfis. Auk heilhrigðisyfirvalda
hefur N:íthírnverndarr:'lð látið þessi mál nokkuð til sín taka og þau hafa vprið
rædd sérslaldega fl. tveim síðilstu náttú-nvcrndarhingum.

Almennt mn segja að mjög treglega hafi w'ngið að fn framgengt kröfum heil-
hrigðisvfirva)da um úrhrotur i mengunarmálum fiskimjðlvverksmið]a. Hafa verk-
smiðjueigendur m. a. ho.rið við fjárrnagnsskor+i, skorti n opinlrerr i fvr-irgreiðslu
og skorf i á snmrrerninau krafna nm úrbn-tur. Þær úrbætur. sem helst hafa verið
gerðar fram til þessa f,:1gnger.t til þess nð draga IiI' óþef og loftmengun, eru sem
hér segir:

Revkjavík.
Við þrer þrjár verksrnlðjur, sem starfræktar ern, hefur reykurínn verið hreins-

aður í einfölrlum þétti og þvottaturnum, en slfkur húnaður fjarlægir einungis hluta
Ivktaref'nnnna. Auk þess var reistur 70 m hár reykháfur við verksmiðjuna að Kletti.

Þorlákshöfn.
Reistur var rúmlega 40 rn Mr reykháfur árið 1976 og er talið að hann hafi

orðið ntS verulegu gngni. enda landfræðilegar aðstæður með þeim hætti að vænta
má gagns nf slíkrí ráðstöfun.

Grindavík.
Við verksmiðjuna hefur verið reistur rúmlega 30 m hár reykháfur sem talinn

er hafa dregið ú r ól'ægindllm, enda aðstæður svipaðar og í Þorlákshöfn.

Akranes.
Reistur var á s. 1. ári 43 m hár reykháfur við verksmiðjuna. Reykháfurinn

mun hafa kornið að verulegu gagni fyrir þá sem búa næst verksmiðjunni, en kvart-
anir hafa eftir sem áður borist frá íbúum sem fjær búa. Einungis er litið á þessa
ráðstöfun sem bráðabirgðaráðstöfun til fárra ára.
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Hafnarfjörður.
A s. l. ári var settur upp við verksmiðjuna hreinsibúnaður, sem Jón þórðarson

hefur hannað. Er útblástursloftið fyrst meðhöndlað í þétti- og þvottabúnaði, en
síðan í hreinsitæki Jóns Þórðarsonar. Rekstur búnaðarins hefur gengið nokkuð
erfiðlega "egna erfiðleika á öflun nægilega hreins sjávar fyrir þétti- og þvottabún-
aðinn auk bilana á tækjabúnaði. Einungis hafa verið gerðar takmarkaðar mælingar
á hreinsihæfni búnaðarins, enda nauðsynlegur búnaður til slíkra mælinga ekki fyrir
hendi í landinu eins og síðar mun frá greint. Þannig liggur ekki fyrir í dag hvort
búnaður þessi muni geta leyst þann vanda sem honum er ætlað að leysa. Vissulega
væri æskilegt að vandamál sem þessi yrðu leyst með íslensku hugviti og framleiðsla
slíks búnaðar félli íslenskum iðnaði í skaut.

Njarðvík.
Hafist hefur verið handa um að endurnýja búnað verksmiðjunnar og taka upp

gufu þurrk un í stað eldþurrkunar. Jafnframt er gert ráð fyrir að útblástursloft verði
hreinsað í þétti- og þvoUabúnaði, en síðan brennt undir gufukötlum verksmiðjunnar.
Þessi aðferð hefur gefið góða raun í nágrannalöndunum, en þar hafa verið reistir
sérstakir dnahreinsiturnar til viðbótar þessum búnaði til notkunar í þeim tilvikum
þegar gufukaflar anna ekki brennslu útblásturslofts.

Neskaupstaður.
Við endurreisn verksmiðjunnar eftir snjóflóðin í desember 1974 var við hönnun

mannvirkja gert ráð fyrir að hreinsibúnaður yrði settur upp við verksmiðjuna
síðar. Kannanir hafa verið gerðar á hentugum búnaði og tilboða aflað, en af fram-
kvæmdum hefur ekki orðið. Að því máli er nú hugað alveg sérstaklega og ákvörðun
væntanleg innan tíðar um aðgerðir.

Loftmengun, sem frá fiskimjölsverksmiðjunum stafar, er flókið vandamál og
erfitt úrlausnar. Við rotnun og niðurbrot á fiski myndast fjöldi daunillra lofttegunda
sem losna úr læðingi, þegar unnið er úr hráefninu, og berast út í andrúmsloftið.
Tækniþróun til lausnar þessa vandamáls hefur hins vegar verið ör á undanförnum
árum. Við upphaflega afgreiðslu starfsleyfa skv. reglugerð nr. 164/1972 á árunum
1972 .til 1974 var þannig gengið út frá því, að vandamál þetta yrði ekki leyst nema
með háum reykháfum. Í maí 1976 gaf Heilbrigðiseftirlit ríkisins hins vegar út ítar-
lega greinargerð um þessi mál sem byggð var á könnun á þróun þessara mála í ná-
grannalöndunum. Urðu niðurstöður stofnunarinnar þær, að eyða mætti lyktinni að
mestu leyti og kæmu eftirtaldar þrjár leiðir helst til greina í því efni:

1. Tekinn verði upp þvottur útblásturslofts í svonefndum efnahreinsiturnum af
viðurkenndri gerð.

2. Tekin verði upp brennsIa útblásturslofts í eldhólfi þurrkara með svonefndri
Hetland-aðferð.

3. Breytt verði um framleiðsluhætti og tekin upp gufuþurrkun samfara brennslu
lyktarefna undir gufukötlum eða eyðingu þeirra i efnahreinsiturnum.
Frá því greinargerð þessi var gefin út hefur orðið enn frekari þróun og menn

fengið reynslu af þeim búnaði sem um ræðir.
Fram hafa komið frá verksmiðjueigendum ábendingar um að setja verði staðlaðar

kröfur um hæfni lykteyðingarbúnaðar við fiskimjölsverksmiðjur. Þetta er ýmsum
erfiðleikum háð vegna þess, hve samsetning úfhlástursloftsins er flókin. Engu að
síður hefur Heilbrigðiseftirlit r ikisins nú gert tillögu til heilbrigðis- og trygginga-
málaráðuneytisins um setningu fastmótaðra reglna í þessum efnum, bæði um lág-
markshæfni slíks búnaðar og framkvæmd mælinga og mats á hæfni búnaðarins. Til
þess að nauðsynlegar mælingar geti farið fram skortir hins vegar fjármagn til kaupa
á nauðsynlegum mælibúnaði og þjálfunar starfsmanna (líklegur kostnaður er 4-5
milljónir kr. á núverandi gengi). Fyrr en slíkar mælingar hafa verið gerðar verður
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hins vegar ekki skorið úr um hæfni þess búnaðar, sem settur hefur verið upp i Hafn-
arfirði og unnið er að að koma upp við verksmiðjuna í Njarðvík, né heldur annars
búnaðar, sem upp kann að verða settur í náinni framtíð.

Ljóst er að íslendingar hafa dregist langt aftur úr nágrannaþjóðunum í þessum
málum, eh þar eru nú starfræktar fjölmargar verksmiðjur sem leyst hafa sín mengun-
arvandamál að langmestu leyti, bæði hvað varðar loftmengun og sjávarmengun . Jafn-
framt eru þessar verksmiðjur betur búnar framleiðslutækjum og hafa að jafnaði
náð hetri nýtingu hráefnis en hér er algengast. Á allra síðustu árum hefur þó stór-
auknu f'jármagni verið varið til fjárfestingar í Íslenskum loðnuverksmiðjum, svo sem
fram kemur i skýrslu áætlanadeildar Framkvæmdastofnunar ríkisins og Rannsókna-
stofnunar fiskiðnaðarins um loðnuverksmiðjur frá janúar 1979. 1 skýrslu þessari er
gerð grein fyrir framkvæmdum, sem urmið hefur verið að á undanförnum tveimur
árum, og þeim 'áætlunum um framkvæmdir, sem uppi eru. Fram kemur að á árinu
HI77 "ar á vegum loðnuverksmiðjanna varið 1886.6 millj. kr. og á árinu 1978 2234.9
millj .kr. til framkvæmda, en á árinu 1979 er áætlað að verja 2976.8 millj. kr. Af
þessum upphæðum er einungis óverulegum fjárhæðum varið til mengunarvarna.

Gera þarf stórátak til úrbóta Í mengunarmálum flskimjölsverksmiðja hér á landi
á næstu árum. Leggja her á það höfuðáherslu að firra sem fyrst Íbúa þeirra byggðar-
lag." sem mí eru verst settir Í þessum efnum, þeim óþægindum sem loftmengunin hefur
valdið, jafnframt því að komið verði Í veg fyrir alvarlega mengun sjávar af völdum
frárennsli". Jafnframt þarf að samræma aðgerðir í mengunarmálum úrbótum á öðr-
um þáttum í rekstr-i verksmiðjanna. Þannig má Í ýmsum tilvikum koma við aðgerðum
til hagræðingar og f'ramleiðniaukningur samhliða mengunarvörnum Í stað þess að
einungis verði um fjárfestingu Í fjárhagslega óarðhærum mengunarvarnahúnnðl að
ræða. Sérstaklega her að athuga í hverju tilviki hvort hagkvæmt sé að taka upp gdfu-
þurrl{lln i stað eldþurrkunnr. en með gufu}JUrrlnm má auka gæði framleiðslunnar.
Enn fremur þarf að taka tillit til sjónarmiða orkusparnaðar, en á undanförnum
árum hafa lll. a. komið fram hugmyndir nm nýtingu þeirrar orku sem felst í út-
blásturxloffi fiskimjölsverksmiðja.

Ljóst má vera af framansögðu að nauðsynlegt er að ef'na til samstarfs þeirra
aðila er vinna að málefnum fiskimjölsiðnaðarins. Virðist eðlilegast að gerð ve"ði
víðtæk áætlun mn úrbætur Í mengunarmálum fiskimjölsverksmið]n, þar sem einnig
verði teldð tillit til framleiðni- og orkusparnaðarsjónarmiða. Slíkri áætlun væri heppi-
legust að skipta annars vegar í almennar lágmarkskröfur, sem allar verksmiðjur verða
að uppf'yl'la, og hins vegar' frekar! kröfur. sem einstakar verk srniðjur yrðu að upp-
fylla vegna sérstakrar stöðu sinnar, t. d. vegna óheppilegrar afstöðu til byggðar,
mikilla afkasta eða langs vínnslntímn. Hinar almennu krðfur þurfa m. a. að ná til
aðgerða Í frárennslismálum. frumhreinsunar á útblásturslofti, loftræstingar á fram-
leiðslubúnaði og vinnslusölum. frágangs hráefnisgeyrnslna, frágangs og umgengni
um nthaf'nasvæði og fleira. Hinar sérstöku kröfur þurfa hins vegar fyrst og fremst
að beinast að frekari aðgerðum til lykteyðingar þar sem þeirra er þörf,

Ljóst er að þær úrbætur, sem hér er um f.ialbð, munu kosta mikið fé og að árang-
ur muni ekk i nást nema til komi fyrirgreiðsla af hálfu hins opinbera. Sérstaklega
her að hafn i huga Í þessu sambandi að verulegur hluti kostnaðar mun óhjákvæmilega
verða fjúrhngslegn óarðhær fyrir verksmiðjurnar. Á fjárlögum fyrir árið 1979 er í
fyrsta sinn veitt heimild til þess að fella niður aðflutningsgjöld af búnaði til meng-
unarvarna. Til þess að tryggja 1);1 samrærningu aðgerða, sem rætt er um hér að
framan, ('I' hins vegar nauðsynlegt að aðflutningsgjöld verði einnig felld niður af
meginfrnmleiðslubúnaðí fyrir fisk irujðlsverk smiðjur, svo sem gufuþurrkurum, gufu-
kötlum o. fl. Auk þessara aðgerða er ljóst að einnig verður að koma til stóraukin
Iánnfyrh-greiðsln til verksmiðjanna þannig að dreifa megi kostnaði við mengunar-
varnir yfir hæfilegt tímabil. Sérstaklega þarf að meta í þessu sambandi hvort heppi-
legt sé að leggja hluta af hráefnisverði verksmiðjanna í sérstakan sjóð til fjármögn-
unar á úrbótum í þessum málum.
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Fylgiskjal XIV.

MENGUN LOFTS OG LAGAR - LANGTÍMABREYTINGAR.

(Svar heilhrigðisráðherra við fyrirspurn 10. apríl 1984.)

Fyrirspyrjandi (Hjörleifur Guttormsson): Herra for-
seti. Ég hef leyft mér að beina til hæstv. samgrh. og
heilbrrh. ísp. um rannsóknir á mengun lofts og lagar við
Ísland. Fsp. er svohljóðandi:

.. I. Hvernig er fylgst með langtímabrevtingum á
mengun lofts og lagar við Ísland" -

2. Hvaða niðurstöður liggja fyrir um slíka mengun.
rn. a. varðandi geislavirk efni og súra úrkornu?"

Markmiðið með fsp, er að fá upplýst hvernig þessum
málum er hagað hérlendis. en tilefnið er m. a. þær fréttir
sem nýlega hafa borist um það að vart hefði orðið
geislavirkra efna á hafsvæðinu milli Íslands og Græn-
lands. Þar hefði komið fram við mælingar cesíummeng-
un þar sem um er að ræða geislavirkt efni sem rakið
hefur verið til Windscale-stöðvarinnar ú Bretlandi. en
það er stöð þar sem unnið er úr kjarnorkuúrgangi.

Nú hefur komið í ljós við mælingar að mengun frú
þessari stöð hefur komið fram við mælingar í Norðursjó
og í Norðurhöfum. þ. e. við Austur-Grænland. Hér er
vissulega um mál að ræða sem nauðsynlegt er að íslensk
stjórnvöld fylgist náið með þar sem Austur-Græn-
landsstraumurinn kvíslast sitt hvoru megin við Ísland og
getur borið mengun á íslenska veiðislóð. Afleiðingar af
slíku. ef um verulega mengun er að ræða. geta vissulega
orðið alvarlegar fyrir fiskveiðar og sölu fiskafurða frá
Íslandi. Ísland hlýtur því að gera kröfur til þess að fyrir
þessa mengun verði tekið. Ég hygg raunar að Ísland
hafi sIcgist í hóp með öðrum Norðurlöndum sem hafa
óskað eftir úrbötum á þessari úrgangsvinnslu
kjarnakleyfra efna á Bretlandseyjum.

Hinn mengunarþátturinn sem sérstaklega er nefndur
í fsp. varðar súra úrkomu. En sem kunnugt er veldur
fátt meiri áhyggjum í iðnaðarríkjum nú en mengun af
völdum súrr ar úrkomu sem stafar af brennisteinssam-
höndum og fleiri efnasambönd um sem herast út í
andrúmsloftið frá iðjuverum af ýmsu tagi. Ástandið er
nú þannig í Mið-Evrópu að verulegur hluti skóglendis
t. d. í Vestur-Þýskalandi er þegar stórskemmdur. Mað-
ur les jafnvel um að 'I. skóglendis þar í landi beri nú
þegar skaða af völdum mengunar. sérstaklega vegna
súrrar úrkomu.

Sama er að segja um Norðurlönd sem verða fyrir
barðinu ii þessari mengun. sérstaklega vegna þess að
hún berst með suðvestlægum eða vestlægum vindum frá
Bretlandseyjum og Mið-Evrópu inn yfir Norðurlönd og
hefur valdið þar geysi legu tjóni nú þegar CI skóglendum
og á fersku vatni. Þannig er mikið af veiðivötnum í
Noregi þegar spillt og sumpart ördcyða svo að þar er
engan fisk að fá og ekkert líf sem staðið geti undir
vatnafiski .

Hérlendis höfum við talið okkur að mestu laus við
mengun af þessu tagi. Engu að síður hljótum við að eiga
að fylgjast með slíku því að loftstraumar herast inn yfir
Ísland og loftmengun af þessu tagi getur hingað borist
og valdið tjóni sem sérstaklega mundi þá bitna á
ferskvatni. auk sýringar jarðvegs.

Hv. alþm. er kunnugt að umhverfismál okkar eru
ekki í því horfi sem skyldi hvað varðar stjórnsýslu og
fyrirkomulag þessara mála. Eg veit að þessi mál hevra
undir ýmis ráðuneyti. þ. á m. heilbrmrn. sem fer með
hollustuvernd og -heilbrigðiseftirlit. en einnig undir
samgrn. sem fer með málefni Siglingamálastofnunar.
Hún hefur með að gera eftirlit með mengun sjávar og
eftirlit með alþjóðasamningum sem Íslendingar hafa
gerst aðilar að varðandi mengun sjávar. Þar má nefna
samninginn um bann við losun úrgangsefna í hafið. hina
svokölluðu Osló-samþykkt og einnig Parísar-samning-
inn um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum sem
staðfestur var með lögum frá Alþingi 18. maí 1981.

Umræða um endurbætur á löggjöf varðandi umhverf-
ismál varðar ekki síst mengunarvarnir og nauðsynina á
að koma þeim málum í viðunandi horf. gera löggjöfina
skilvirka að þessu leyti og tryggja samræmingu í þessum
efnum.

Ég vænti þess að þau svör sem vænta má frá hæstv.
ráðh. varpi ljósi á þessi efni. sem hér er um spurt. en
það varðar sérstaklega langtímabreytingar vegna meng-
andi efna.

Heilbr.- og trmrh. (Matthías Bjarnasonu Herra íor-
seti. Rannsóknir ú mengun hafsins við Island hala
hingað til verið fremur takmarkaðar og ta-past hægt aö
tala um mark vissar athuganir eða mælingar CI mengun
sjávar hér við land. Þess vegna er mjög erfitt að fullyrða
um það hvort mengun sjávar hafi hér vaxið á síðustu
[Hum eins og víða annars staðar í heiminum. staðið í
stað eða jafnvel minnkað. Helst er rætt um mengun í sjó
sem mjög stuðbundið Ivrirbari. svo sem mengun ein-
stakra hafna og/eða mengun frá verksmiðjum.

Að vísu eru. vegna krafna fr,í erlendum kaupendum
fiskafurða héðan. trarnkv.cmdar reglulega mælingar á
tilvist kvikasilfurs og pungmálma í fiskafurðum. Má
segja að þessar mælingar eigi að gefa nokkra víshend-
ingu yfir lengra runabil um breytingar ci tilvist þessara
efna í hafinu ef um slíkt er að ræða. þar eð slíkt ætti að
koma fram í breyttu innihaldi þeirra í fiskafurðum.
Þessar mælinuar , sem höfust að marki 1974. lciðu í ljós
að litlar breytingar hafa orðið et tilvist þessara efna í
helstu fiskafurðum okkar et þessu tímabili.

Á vegum aðildarríkja tveggja alþjóðasamninga um
varnir gegn mengun hafsins. þ. e. svonefndrar Osló-
samþykktar frú 1972 um varnir gegn losun úrgangsefna í
hafið frá skipum og flugvélum og svonefndrar Parísar-
samþykktar frá 1974 um varnir gegn mengun sjávar frá
landstöðvum. eru nýlega hafnar skipulagðar mælingar
(rnonitoring program) í Norðaustur-Atlantshafi. I þess-
um mælingum er lögð áhersla á að taka sjávarsýni.
botnssýni og ákveðnar fisktegundir til athugunar. Von-
ast er til að Ísland geti orðið virkur þátttakandi í þessari
starfsáætlun sem væntanlega mun. þegar fram líða
stundir. varpa frekara ljósi á mengun sjávar hér við
land. Nú nýlega hefur verið óskað eftir því við íslensk
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stjórnvold frá erlendum aðildarríkjum að Ísland taki
þátt í þessu verkefni þar sem gera megi ráð fyrir að
mælingar hér við land endurspegli nokkuð hin náttúr-
legu mörk mengunar í sjó

Af þungamálmum hefur kvikasilfur mest verið
rannsakað í sjó í grennd við Ísland. Var það vegna þess
að fyrir nokkrum árum komu fram erlendar niðurstöð-
ur. sem bentu til þess að allmikið kvikasilfur væri í
pólsjó. Í stystu máli hafa rannsóknir hér stangast mjög á
við þær erlendu og sýnt að styrkur kvikasilfurs í sjó er
mjög lítill.

Þegar gaus í Heimaey 1973 og hraun rann í sjó kom
fram nokkur aukning á kvikasilfri og einnig kísilflúor ,
járni, mangan og zinki. Vegna mikillar blöndunar við
eyna náðu þessi áhrif skammt og ollu engum skaða.

Rannsóknir á DDT og öðrum pólyklórineruðum
kolvatnsefnissarnböndum, svo sem PCB, í lífverum
sjávar hér við land eru mjög takmarkaðar. Árið 1971
var þó safnað sýnum af ýmsum tegundum fiska sem
voru rannsökuð í Woods Hole í Bandaríkjunum. Niður-
stöður bentu til nokkurs styrks þessara efna í sýnum
héðan en miklu lægri þó en er í lífverum frá svæðum þar
sem mengunar gætir, eins og t. d. í Norðursjó. Þess ber
að gæta að talið er að DDT og PCB berist loftveg um
alla jörðu.

Um mælingar á mengun af völdum geislavirkra
úrgangsefna í hafinu er það að segja að þær hafa ekki
farið fram hér við land. Nýlegar athuganir á vegum Svía
og Dana við Austur-Grænland benda til þess að geisla-
virk mengun hafi vaxið í sjó í Austur-Grænlands-
straumnum sem gengur upp að Íslandsströndum. Þessa
auknu mengun. sem enn er þó langt fyrir neðan
hætturnörk , má rekja til endurvinnslustöðva fyrir kjarn-
orkuúrgang í Evrópu. aðallega þó á Englandi. Ísland
hefur brugðið hart við þessum teiknum og lagt fram
tillögur ásamt Dönurn. Norðmönnum og Svíum um að
tækjabúnaður endurvinnslustöðvanna verði bættur
þannig að kornið verði í veg fyrir þessa mengun.

Hollustuvernd ríkisins hefur framkvæmt mælingar til
að fylgjast með áhrifum af völdum mengandi starfsemi.
í því sambandi hafa einnig verið gerðar bakgrunnsmæl-
ingar til að fá upplýsingar um ástandið eins og það var
áður. Niðurstöður þessara mælinga má nota til að
fylgjast með þróun mengunar á viðkomandi sv,c() i . en
þær eru allt of fáar og strjálar til að gefa upplýsingar um
ástand mengunarmála í landinu í heild.

Söfnun úrkomusýna og loftsýna til efnagreiningar
hefur verið framkvæmd frá árinu 195H í samvinnu við
erlenda aðila. Athugunin hefur nær eingöngu beinst að
súrnun úrkomu af völdum aðfluttrar brennisteins-
mengunar. Veðurstofa Íslands hefur annast söfnun
sýnishorna, en frá 197H hefur þetta verið hluti af
verkefni á vegum Efnahagsnefndar Evrópu. Söfnun
þessara sýna fer nú fram á Írafossi .

Niðurstöður benda til að enn sé loftmengun lítil hér á
landi. Brennisteinstvígildi og köfnunarefnistvígildi, sem
talin eru valda mestu um súrnun úrkornu , hafa verið
mæld en í mjög litlum mæli. Köfnunarefnistvígildi hefur
aðeins verið mælt umhverfis Reykjavík þar sem ætla má
að styrkur þess sé mestur. Niðurstöður benda til að
mengun sé 20---30'Yo af áhyggjumörkum. Mengun af
völdum brennisteinstvígildis hefur í öllum tilfellum
mælst undir 10% af áhyggjumörkum nema á mjög
takmörkuðum svæðum í kringum mengandi starfsemi.

Brennisteinstvígildi og köfnunarcfnistvígildi eru ekki
góðir mælikvarðar á aðflutta mengun. Súlfat. nítrat og
sýrustig úrkomunar gefa fremur vísbendingu um hana.
Sýrustig úrkornu í jafnvægi við koltvígildi ómcngaðs
andrúmslofts er um það bil 5.5. Hér á landi hefur
sýrustig í úrkomu mælst nærri þessari tölu. en svo virðist
sem sýrustig hafi nokkuð lækkað. Þannig mældist
sýrustig áranna 195R-19óH að meðaltali 5.5. en áranna
1974---19795.1. Þá mælast öðru hvoru stutt tímahil þar
sem sýrustig er verulega lægra.

Það sem gert hefur verið af mælingum á fínu ryki í
andrúmsloftinu bendir til þess að rykmengun sé á bilinu
10-30% af áhyggjumörkum. Með fínu ryki er hér átt
við rykkorn sem eru minni en 10 mikrórnetr ar í
þvermál.

Lítið hefur verið gert af vatnsmengunarmælingum
hér á landi og ekki um neinar reglulegar mælingar að
ræða. Nokkuð hefur verið gert til að kanna mengun frá
holræsum og benda niðurstöður til þess að á nokkrum
stöðum gæti mengunar af þeirra völdum en svo til
ekkert er vitað um vatnsmengun af öðrum völdum.

Hér á landi eru geislavirk efni einkum notuð á stærstu
sjúkrahúsunum og þá til lækninga. sjúkdómsgreininga
og við rannsóknir. Auk þess eru geislavirk efni lítillega
notuð við rannsóknir utan sjúkrahúsanna. við kennslu
og í iðju og iðnaði. Haft er eftirlit með innflutningi og
meðferð geislavirkra efna af hálfu Hollustuverndar
ríkisins. áður Geislavarna ríkisins. Með hliðsjón af
þeirri notkun sem um er að ræða á ekki að þurfa að
óttast mengun vegna geislavirks úrgangs, sérstaklega
þar sem meðferð geislavirkra efna hér ú landi er í
samræmi við reglur Alþjóðagcislavarnaráðsins þar um.

A árunum 1960------1967 fóru fram ú vegum Geisla-
varna ríkisins og Raunvísindastofnunar Húskoluns um-
fangsmiklar mælingar ú geislavirkum efnum í andrúms-
lofti. í kjöti og mjólk. Hliðstæðar mælingar fóru einnig
fram í flestum löndum Evrópu um þetta leyti. Var það
vegna tilrauna stórveldanna með kjarnorkuvopn ofan-
jarðar en þær höfðu í för með sér geislavirkt úrfelli um
alla jörðina. Niðurstöður þessara mælinga hér voru
sambærilegar við hliðstæðar mælingar á hinum Norður-
löndunum.

Á árinu 1967 var ákveðið að þessum mælingum skyldi
ekki haldið áfram enda var þá ha-tt tilraunum með
kjarnorkuvopn ofanjarðar auk þess sem mælingar
sýndu að magn geislavirkra efna hafði minnkað mikið
frá því sem var. Fylgst hefur verið með niðursröðum
mælinga á Norðurlöndunum á R og 9. áratugnum. Til
samanburðar og fróðleiks má geta þess að þegar
mælingum var hætt hér á landi 1967 mældust um 1470()
B4 af geislavirku cesíum pr. 1000 lítra mjólkur og í
Færeyjum mældust á árinu 19RI 51O() B4 ar geislavirku
cesíum pr. J1)()() lítra mjólkur.

Á árinu 19R2 fóru fram mælingur.u stvrk [ .•slavirks
cesíum í Norðaustur-Grælllandsstraumnum. Sýni voru
tekin nú lægt 7()O N og 2(f V. Styrkur geislavirks cesíum
reyndist vera 5.4------f>.R B4 pr. ]()()() lítra sjö. Vegna hins
geislavirka úrfellis sem féll til jarðar á 7. áratugnum er
styrkur gcislavirks cesíum ú þessu hafsva-ði áætluður um
'i B4 pr. 1()()O lítra sjó. Þessa örlitlu aukningu ~istyrk
geislavirks cesíum. O.4---I.R. má rekja til kjarnorkuvera
í Bretlandi er leiða geislavirkan úrgang í Írlandshaf.
Þaðan berast efnin norður með Danmörku og Noregi
og allt norður til Svalbarða en sveigja síðan með
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straumnum niður með Austur-Grænlandi. Talið er að
það taki cfnin K-IO <ir aÖ herast þessa leið. Af hálfu
Hollustuverndar ríkisins er t\lgst náið með þróun
þessara múla.

Í þessu svari er stuðst við upplýsingar Ira Siglinga-
málastofnun ríkisins. mengunarvarnadeild. og geisla-
vörnum innan Hollustuverndar ríkisins.

Fyrirspyrjandi (Hjörleifur Guttormsson); Herra for-
seti. Ég þakka hæstv. raðh fyrir þær upplýsingar sem
fram koma í svari hans. Þær bera í fyrsta lagi vott um að
mengun geislavirkra dna og svring sé ekki nálægt
hættumörkum og er það vissulega ánægjuefni. Hitt er
áhyggjuctni ac) um aukningu er að ræða á geislavirkum
efnum ú hafsvæðum sem tengjast straumakerfinu við
Ísland. Við höfum lengi talið okkur í nokkrum sérflokki
varðandi mengunarmál og hælst um af hreinu vatni og
ta-ru lofti. Það eru vissulega gæði sem við þurfum að
standa mjög fast vörð um. ekki síst sem matvælafram-
leiðsluland og einnig í ljósi þess að lífríki á norðlægum
slóðum er viðkvæmara fyrir mengun en gerist á suð-
lægari slóðum. þar sem vrnsnr aðstæður tvrir líf eru
hagstæðari.

Ég tel að brvnu nauðsyn beri til þess ac) samnerna tök
islenskra stjórnvalda ú þessum málum. því að eins og
kom fram í svari hæstv. ráðh. þá eru það fleiri en ein og
fleiri en tvær stofnanir sem sinna þessum málum. Ég
held að það liggi alveg ljóst tvrir að samvinna milli
þeirra er engan veginn með þeim hætti sem æskilegast
væri. Sumar þessara stofnana. eins og t. d. Veðurstofa
Íslands. hafa sinnt þessum verkefnum. sumpart með
tilstyrk erlendra aðila og fyrir hvatningu erlendis frá og
hafa ekki fengið sérstakt fjármagn til þess að vinna að
þessum málum. Það mun gilda að ég hygg um Veður-
stofu Íslands.

Siglingamálastofnun. sem ber áhyrgö á eftirliti með
mengun sjávar. hefur kvartað undan því að hafa ónóg
ráð til þess að fylgjast með í þessum efnum enda verið
leitast við að spara í rekstri stofnunarinnar að undan-
förnu að ég hygg.

Eg held að við þurfum að gæta þess. jafnframt því
sem fullrar hagsýni er gætt. að þrengja ekki svo að
þeim aðilum sem eiga að rækja eftirlit varðandi mengun
lofts og lagar að ekki sé um fullkomna upplýsingasöfn-
un að ræðu miðað við þau tæki og tækni sem við rúðum
yfir í þessum efnum.

Hæstv. ráðh. nefndi það. að nú væri hú ið að gera
áætlun um athuganir á mengun í Norðurhöfum á vegum
þeirra þjóða sem standa að Oslóar-samkomulaginu og
Parísar-samkomulaginu um mengun sjávar og fyrirhug-
að sé að Islendingar gerist aðilar að þessu starfi. Eg
fagna því vissulega að svo er og vænti þess að þær
athuganir verði með þeim hætti. að Íslendingar geti haft
af þeim sem fyllst gagn.

Eg nefndi í inngangsorðum mínum umhverfismál og
stjórnun þeirra og fyrirhugaða löggjöf. Fyrr í vetur var
hæstv. félmrh. inntur eftir því hér á þingi hvenær mætti
vænta frv. til laga um umhverfismál. Það mun hafa
verið í öndverðum febrúarmánuði. Hæstv. ráðh. taldi
þá líklegt að frv. um þetta efni kæmi fram á þingi
snemma í mars eða í öllu falli í marsmánuði. Mars er nú

liðinn og kominn apríl. Ég vek athygli á þessu vegna
þess að með slíkri löggjöf þarf alveg sérstaklega að taka
á þeim málum sem varða mengunarmálefni og fylla í
þær eyður sem eru í okkar löggjöf.

Ég vil að endingu þakka hæstv. ráðh. fyrir svörin og
treysti honum til þess að stuðla að endurbótum á þessu
sviði varðandi mengunarrannsóknir. ekki síst rannsókn-
ir til lengri tíma þannig að Ísland fái haldið stöðu sinni
sem eitt af þeim tiltölulega fáu löndum jarðar. þar sem
mengun er tiltölulega lítil og undir hættumörkum. Það
þarf að vera okkar takmark.

Heilbr.- og trmrh, (Matthías Bjarnason); Herra íor-
seti. Ég vil taka það fram að ég hef mikinn hug á því að
þessi ráðuneyti bæði fylgist vel með í þessum efnum og
við höfum í hyggju að eiga náið samstarf við erlend
aðildarríki að þeim tveimur alþjóðasamningum sem fyrr
er getið þannig að Ísland taki þátt í því verkefni sem ég
ræddi um. Gera megi ráð fyrir að mælingar hér við land
geti nokkuð endurspeglað hin náttúrlegu mörk meng-
unar í sjó. Við tökum þátt í þessu alþjóðasamstarfi. En
það er hárrétt hjá hv. fyrirspyrjanda að þessar stofnanir
sem hér eiga hlut að máli hafa ekki fengið nægilegt
fjármagn á liðnum árum og ekki nú og eru illa settar til
þess að auka starfsemi sína á þessu sviði. Við erum að
vísu ólíkt betur settir í þessum efnum en þjóðir á
meginlandi Evrópu en það breytir því ekki að okkur her
að halda vöku okkar og fylgjast með því sem er að
gerast því að hættan er nálægt okkur þó að við séum
ólíkt betur á vegi staddir en þessar þjóðir.

Björn Dagbjartsson; Herra forseti. Ég vil þakka
fyrirspyrjanda fyrir að hafa vakið athygli á þessu máli
og ég vil einnig þakka hæstv. ráðh fyrir greinargott
svar. því er ekki að neita að geislavirkni í hafi er visst
áhyggjuefni hvort sem hún stafar af vinnslu geislavirkra
úrgangsefna á Bretlandseyjum eða slysi sem gæti orðið
t. d. á kjarnorkuknúnum kalbát einhvers staðar í haf-
inu. Það er ekki vegna þess að kjarnorkuknúnir kafbát-
ar muni geta valdið sprengingu heldur getur leki af
geislavirkni í hafinu í n,;grenni Íslands haft mjög
alvarlegar alleiðingar fyrir sölu okkar :. fiskafurðum.

Á Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins höfum vie)
reiknað með því. þvi uð það eru fleiri en þessar tvær
stofnanir scm taldar voru upp sem telji sér málið skylt.
við höfum reiknað með því að fyrr eða síðar yrðum við
að vera í stakk búnir til þess að geta mælt geislavirkni í
fiskafurðum hvenær sem þess er krafist. Mér er ekki
kunnugt um hversu mikils búnaðar er þörf en ég hef við
lauslega áætlun talið að hann sé ekki mjög mikill. Hitt
er alveg laukrétt að mjög nauðsynlegt er að þarna sé
einhver samræmd afstaða og aðstaða og alger óþarfi að
margar stofnanir séu að grautast í þessu í einu.

Við hófum. eins og reyndar kom fram. í mörg ár
fylgst með þungmálmamengun og reyndar einnig í
sambandi við þessar DOT-mælingar frá 1970. það litla
sem gert var. Ég get fullyrt það að vottorð um að engra
þungmálma sé að vænta í íslenskum fiskafurðum hafa
haft sitt að segja við sölu á þessum afurðum. Þetta getur
hvenær sem er átt við um geislavirkni líka.
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