
sþ. 920. Tillaga til þingsályktunar [494. mál]
um áætlun um uppbyggingu og eflingu atvinnulífs í Mývatnssveit.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefjast nú þegar handa um gerð áætlunar um
uppbyggingu og eflingu atvinnulífs í Mývatnssveit til að leysa þann vanda sem að óbreyttu
mundi skapast ef Kísiliðjan hf. yrði að hætta rekstri. Unnið verði að gerð þessarar áætlunar
samhliða ítarlegum rannsóknum á áhrifum kísilgúrnáms á lífríki svæðisins. Leiði slíkar
rannsóknir í ljós að lífríki Laxár eða Mývatns verði fyrr eða síðar stefnt í hættu með
áframhaldandi kísilgúrnámi skal þegar í stað hafist handa um að framkvæma áætlunina.
Jafnframt verði þá reynt að meta hve mikinn kísilgúr til viðbótar telst óhætt að nýta og hve
langur tími gefst til að hrinda áætluninni í framkvæmd.

Áætlunin skal miða að því að efla atvinnulíf og stuðla að uppbyggingu nýrrar
atvinnustarfsemi sem samrýmist sérstökum lögum um verndun svæðisins þannig að komast
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megi hjá röskun á högum þeirra sem byggt hafa afkomu sína á starfsemi Kísiliðjunnar hf.
Skal áætlunin unnin í samvinnu við heimamenn í Mývatnssveit, náttúruverndaraðila og
samráð haft við atvinnumálanefnd sameinaðs Alþingis.

Kostnaður við gerð áætlunarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Mývatnssveit og Laxá ásamt næsta nágrenni hafa verulega sérstöðu meðal þeirra svæða

á Íslandi sem öðrum fremur hafa náttúrufræðilegt verndargildi. Sérstaðan felst í því að á
áðurnefndu svæði er að finna margar dýrmætustu perlur íslenskrar náttúru og einnig í hinu
að í Mývatnssveit er fjölmennt sveitarfélag með sjálfstæðan tilverurétt. Aðstæður eru því
ólíkar því sem gerist til að mynda í lítt byggðum eða óbyggðum þjóðgörðum. Þessa staðreynd
höfðu höfundar frumvarps til laga um verndun Mývatns og Laxár í huga en í greinargerð
með því frumvarpi frá 1973 segir orðrétt:

" ... Ef Mývatnssveit væri óbyggð væri eflaust búið að gera allt svæðið að þjóðgarði með
öllum þeim takmörkunum og reglum um umferð og umgengni, sem um slíkan þjóðgarð yrðu
settar. En horfast verður í augu við þá staðreynd, að Mývatnssveit er tiltölulega fjölmennt
sveitarfélag og sökum hins sérstæða náttúrufars sveitarinnar er ferðamannastraumur
skollinn þar á með fullum þunga. Að því er varðar náttúruvernd á þessu svæði verður því að
taka tillit til margra ólíkra sjónarmiða, sem stundum getur reynst erfitt að samræma. Þó er
auðsætt, að keppa ber að því, að þar geti haldist blómlegt mannlíf um ókomin ár, en
jafnframt verður að leggja ríka áherslu á verndun þeirra miklu náttúruverðmæta, sem þar er
að finna. Góður árangur af þeirri viðleitni hlýtur að velta á þroska og skilningi heimamanna
og raunar allra Íslendinga ... "

Segja má að staðan sé óbreytt enn þann dag í dag hvað þetta varðar. Verndargildi Laxár
og Mývatns er óumdeilt, sbr. sérstök lög þar um frá 1974. Þá má einnig nefna að einmitt
þetta svæði, þ. e. Mývatn-Laxá, er skráð fyrir Íslands hönd sem aðili að Ramsarsáttmálan-
um svonefnda um verndun votlendissvæða, en jafnframt þessu hefur byggð vaxið við
Mývatn með árunum og ferðamannastraumur aukist. Verulegur hluti þess fólks, sem býr í
þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð, starfar í Kísiliðjunni og allmargt fólk annars staðar úr
sveitinni. Eins og nú standa sakir má segja að þetta fólk eigi allt sitt undir því að fyrirtækið
starfi áfram því að atvinna fyrir jafn margt fólk og þar starfar verður ekki hrist fram úr erm-
inni fyrirvaralaust í litlu byggðarlagi. Það er því að vonum að ugg setji að fólki er óvissa
skapast um áframhaldandi rekstur Kísiliðjunnar eins og nú hefur nýlega gerst í tengslum við
endurnýjun á námavinnsluleyfi fyrirtækisins.

Tillaga þessi er ekki síst flutt vegna þess öryggisleysis fyrir viðkomandi fólk og
byggðarlag sem felst í óbreyttu ástandi. Slíkt er óþolandi og leggst sem köld hönd á allt
athafnalíf og mannlíf í hverju því byggðarlagi sem við slíkt býr. Það væri hins vegar
óhyggilegt að vera ekki við þeim möguleika búinn að til þess geti komið að stöðva verði
rekstur Kísiliðjunnar hf. þar sem það á að vera hafið yfir deilur hvort verður að víkja rekstur
Kísiliðjunnar eða verndun Mývatns ef í ljós kemur að þetta tvennt fer ekki saman.

Auðvitað er eðlilegt að vona að niðurstöður rannsókna á áhrifum kísilgúrtöku á lífríki
Mývatns sýni að sé hægt að nýta vatnsbotninn framvegis á einhverjum svæðum enn um langa
hríð. Fram hjá hinu má ekki líta, að aðgerðir til verndar Mývatni verða að vera þess eðlis að
séð sé við því fyrir fram að ekki hljótist tjón af. Það er ekki réttlætanlegt að taka verulega
áhættu þegar í hlut á náttúra og lífríki jafnsérstakt og dýrmætt og hér um ræðir og öll
starfsemi á svæðinu verður að vera innan þeirra marka að vissa sé fyrir því að lífríki og
náttúrufari sé ekki stofnað í hættu. Undirstaða slíkrar vissu eru öflugar og vandaðar
vísindalegar rannsóknir á náttúrunni og mat hæfustu sérfræðinga á grundvelli slíkra
rannsókna.
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Hvað varðar þá áætlun sem tillagan gerir ráð fyrir að unnin verði er þar átt við úttekt á
möguleikum til atvinnuuppbyggingar í Mývatnssveit sem komið gæti í staðinn fyrir rekstur
Kísiliðjunnar hf. ef til þess kæmi að hún yrði að hætta rekstri. Ef sú verður niðurstaðan í
framtíðinni er mikilvægt að nýta sem best þann tíma sem gefst til aðlögunar að breyttum
aðstæðum svo að komast megi hjá röskun á högum fólks eftir því sem kostur er. Eðlilegt er
að leita leiða til að skapa hliðstæðan fjölda starfa og nú eru í Kísiliðjunni sem tekið geta við
þegar Kísiliðjan hættir eða samhliða því sem hún dregur saman seglin.

Það er ljóst að opinberir aðilar geta ekki hlaupist frá ábyrgð í þessu máli. Í fyrsta lagi er
Kísiliðjan ríkisfyrirtæki að meiri hluta og sú ákvörðun að setja þetta fyrirtæki niður í
Mývatnssveit hefur haft úrslitaáhrif á þróun byggðar þar. Í öðru lagi hefur svo Alþingi sett
sérstök lög um verndun svæðisins og heimamenn eiga því fullan rétt á að krefjast þess af hinu
opinbera að það beiti sér fyrir aðgerðum til lausnar vandamálum sem skapast vegna samspiis
þessara þátta.

Vonir standa nú til þess að verulega rætist úr með rannsóknir á náttúru og lífríki í
Mývatnssveit og léttist þá vonandi eitthvað byrði vanrækslusyndarinnar á herðum opinberra
aðila í því sambandi. Öflugar og víðtækar rannsóknir eru fyrsta skrefið til skynsamlegrar
lausnar á sambúðarvandamálum manns og náttúru í Mývatnssveit sem og reyndar annars
staðar og þar mega ríki og fjárveitingarvald ekki lengur halda að sér höndum. Flutningsmað-
ur þessarar tillögu ætlar sér ekki þá dul að segja fyrir um niðurstöður rannsókna en telja
verður hyggilegt að nýta tímann sem best og vera viðbúinn hverju því svari sem út úr slíkum
rannsóknum kann að koma. Ella er hætt við að menn standi í sömu sporum og með vissu
millibili teljist óvissa ríkja um framtíð Kísiliðjunnar öllum aðilum til tjóns.

Reyndar má segja að hvað sem framtíð Kísiliðjunnar hf. líður væri ástæða til að athuga
sérstaklega þróunarforsendur atvinnulífs og mannlífs í Mývatnssveit vegna þeirra óvenjulegu
aðstæðna sem þar eru og vikið var að í upphafi þessarar greinargerðar. Ríkisvaldið sem
eigandi Kísiliðjunnar hf. og reyndar einnig Kröfluvirkjunar svo og Alþingi, sem sett hefur
sérstök lög um verndun svæðisins, bera mikla ábyrgð í þessu máli gagnvart heimamönnum
og gagnvart íslensku þjóðinni allri.

Fylgiskjal I.

BRÉF STEINGRÍMS J. SIGFÚSSONAR TIL HREPPSNEFNDAR
SKÚTUST AÐAHREPPS

Hreppsnefnd Skútustaðahrepps,
Arnaldur Bjarnason, sveitarstjóri.

Reykjavík, ll. mars 1985.

Meðfylgjandi uppkast að tillögu til þingsályktunar er afrakstur vangaveltna minna
undanfarið um atvinnumál í Mývatnssveit og um framtíð Kísiliðjunnar. Ég hef sent
uppkastið til annarra þingmanna kjördæmisins og verður það væntanlega rætt í okkar hópi á
næstunni.

Mér þætti vænt um að heyra frá ykkur heimamönnum fljótlega hvernig ykkur líst á
tillöguflutning í þessa átt.

Með kveðju,
Steingrímur J. Sigfússon.
(sign. )
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Fylgiskjal II.

SVARBRÉF HREPPSNEFNDAR SKÚTUSTADAHREPPS

Hr. alþingismaður
Steingrímur J. Sigfússon,
Reykjavík.

12. apríl 1985.

Varðandi uppkast að þingsályktunartillögu um atvinnumál í Mývatnssveit.
Á fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps þann 29. mars 1985 var tekið fyrir áðurnefnt

uppkast.
Eftirfarandi var samþykkt:
"Sveitarstjórn lýsir stuðningi við áætlun um uppbyggingu og eflingu atvinnulífs í

Mývatnssveit og væntir þess að þingmenn kjördæmisins standi sameiginlega að tillöguflutn-
ingi. Jafnframt óskar sveitarstjórn eftir að fá endanlega tillögu og greinargerð til umsagnar."

Með vinsemd,
Arnaldur Bjarnason (sign.),
sveitarstjóri Skútustaðahrepps.
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