
sþ. 557. Tillaga til þingsályktunar [315. mál]
um varnir gegn mengun hafsins við ísland.

Flm.: Gunnar G. Schram, Pétur Sigurðsson,
Eyjólfur Konráð Jónsson.

Alþingi skorar á ríkisstjörnina að efna til ráðstefnu hér á landi um varnir gegn mengun
við ísland og annars staðar íNorðaustur-Atlantshafi þar sem sérstaklega verði fjallað um þá
hættu sem fiskistofnunum á þessu svæði er búin af hennar völdum. Til ráðstefnunnar verði
boðið fulltrúum allra þeirra ríkja sem hér eiga hlut að máli og alþjóðastofnunum sem um
þessi mál fjalla.
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Greinargerð.
Á síðustu árum hefur mengun farið mjög vaxandi á mörgum hafsvæðum í Norðaustur-

Atlantshafi. Er nú svo komið að slík mengun hefur þegar haft alvarleg áhrif á vöxt og
viðgang fiskistofnanna á þessum slóðum þannig að sums staðar horfir til algerrar ördeyðu.
Mengun og ofveiði hefur þegar haft veruleg áhrif á fiskistofnana í Norðursjó með þeim
afleiðingum að gripið hefur verið til þeirra ráðstafana að minnka veiðiheimildir í
ýsustofninum þar um 37% og veiðiheimildir í þorskstofninn um 26%. Þá er alkunna að
selastofnarnir í Eystrasalti og ýmsir fiskstofnar eru í verulegri útrýmingarhættu vegna
mengunar.

Þótt mengun hafsins sé mun minni eftir því sem norðar dregur er þó ljóst að hætta er á
vaxandi mengun innan efnahagslögsögu íslands ef ekkert verður að gert. Það sýnir þróunin í
Norðursjó og Eystrasalti svo ekki verður um villst.

Orsakir slíkrar mengunar geta verið margvíslegar. Þar er m.a. um að ræða þau eiturefni
sem í hafið berast frá landi, ekki síst frá iðnaði í þeim löndum sem liggja að Norður-
Atlantshafi. Er skemmst að minnast hinnar miklu mengunar sem átti sér stað í ánni Rín nú
fyrr í vetur en sú mengun átti sér raunar upptök í Sviss. Þá er einnig um að ræða ólöglega
losun eitur- og úrgangsefna í hafið, svo sem átti sér stað fyrir nokkrum árum milli Íslands og
Nore~s. Alþjóðasamningur var gerður um takmarkanir og baun við losun slíkra efna 1973
sem Island er aðili að. En spyrja má að hve miklu leyti ákvæði þess samnings séu virt í
framkvæmd.

Þá er ótalinn sá mengunarvaldur sem hvað hættulegastur getur orðið í framtíðinni en
það er mengun frá geilsavirkum úrgangsefnum sem í hafið berast.

Áætlanir eru nú uppi í Bretlandi um að byggja stóra endurvinnslustöð fyrir brennsluefni
kjarnaofna í Dounreay á norðurströnd Skotlands við Pentlandsfjörð. Munu afköst þessarar
stöðvar verða um 60--80 tonn á ári af brennsluefni.

í greinargerð um kjarnorkuverið í Dounreay og þessa endurvinnslustöð, sem samin var
í desember 1986 af íslenskum sérfræðingum, Geislavörnum ríkisins, Hafrannsóknastofnun,
Siglingamálastofnun og Magnúsi Magnússyni prófessor, er komist að þeirri niðurstöðu að
"vegna ríkjandi hafstrauma muni geislavirk efni sem losuð verða í sjó frá stöðinni berast á
hafsvæðið umhverfis island, m.a. fiskislóðina milli Jan Mayen og islands", eins og segir
orðrétt í skýrslunni.

Nokkur ríki hafa þegar lýst opinberlega yfir áhyggjum sínum vegna aukinnar hættu á
mengun hafsins vegna þessara áforma. Meðal þeirra eru Norðmenn og yfirvöld á
Orkneyjum, en miklar umræður hafa einnig farið fram um mál þetta í Danmörku og í
Færeyjum. Þingmannaráð norðvestursvæðisins, þ.e. samstarfsráð Alþingis, Lögþings Fær-
eyja og Landsþings Grænlendinga, hefur einnig ályktað um þetta mál og lýst áhyggjum
sínum í þessu efni.

Af þessum sökum er það fyllilega tímabært að íslendingar hafi frumkvæðið að því að
kölluð sé saman ráðstefna þeirra ríkja sem hér eiga hlut að máli þar sem rædd verði sú
mengunarhætta sem að fiskistofnunum við ísland og önnur nágrannarfki steðj ar, ekki síst
vegna geislavirkra úrgangsefna.
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Fylgiskjal I.

Útdráttur úr greinargerð um kjarnorkuverið og
endurvinnslustöðina í Dounreay á Skotlandi.

(Desember 1986.)
"Áætlanir eru um að reisa stóra endurvinnslustöð fyrir brennsluefni kjarnaofna í

Dounreay á norðurströnd Skotlands við Pentlandsfjörð. Afköst stöðvarinnar munu verða
60--80 tonn á ári af brennsluefni.

Í dag er rekin kjarnorkustöð í Dounreay með þrenns konar starfsemi:
1. Raforkuframleiðsla í kjarnaofni með hröðum nifteindum (Fast Reactor) (250 MW (e)).
2. Endurvinnslustöð með hámarksafköst 4 tonn á ári af brennsluefni kjarnaofna.
3. Kjarnorkutilraunastöð breska flotans þar sem gerðar eru prófanir með kjarnorkuknún-

ar vélar.
Hinni nýju endurvinnslustöð er ætlað að endurvinna brennsluefni kjarnaofna frá

Frakklandi, Vestur-Þýskalandi, Ítalíu og Belgíu, auk Bretlands.
Er fyrirhugað að flytja efnin sjóleið og landleið til endurvinnslustöðvarinnar en

flugleið, sjóleið og landleið til baka.
Nokkur ríki hafa þegar lýst opinberlega áhyggjum sínum yfir aukinni hættu á mengun

hafsins vegna þessara áforma.
Nýlega er lokið opinberri rannsókn (Public Inquiry) sem fram fór í Skotlandi vegna

þessa máls. Von er á skýrslu um þá rannsókn í byrjun næsta árs.
Vegna ríkjandi hafstrauma munu geislavirk efni sem losuð verða í sjó frá stöðinni berast

á hafsvæðið umhverfis Ísland, m.a. fiskislóðina milli Jan Mayen og Íslands.
Má ætla að það taki geislavirk efni frá Dounreay 4-6 ár að berast þangað.
Líklegt er að vegna þynningar í hafinu muni styrkur geislavirkra efna á hafsvæðinu

umhverfis Ísland, er þau berast hingað, vera um einn þúsundasti af styrk efnanna í sjó við
Dounreay.

Mat á geislunaráhrifum eðlilegrar og áfallalausrar vinnslu á lífríki hafsins hér við land
bendir til þess að áhrifin verði óveruleg. Engu að síður verður að telja þessi áhrif óæskileg og
Íslendingum í hag að tekið yrði fyrir þessa losun í hafið.

Bygging endurvinnslustöðvar í Dounreay mun auka mengunarhættu fyrir Norður-
Atlantshaf ekki hvað síst af völdum slysa sem orðið geta bæði við flutning á geislavirkum
efnum með skipum á erfiðum siglingaleiðum og vegna óhappa sem ekki er hægt að útiloka
að geti orðið í endurvinnslustöðinni. Staðsetning stöðvarinnar í Dounreay orkar mjög
tvímælis. Mengun og mengunarhætta frá væntanlegri stöð í Dounreay snertir frekar
hagsmuni ríkja sem hafa ekki beinan hag af vinnslunni en hagsmuni þeirra ríkja sem að
byggingu stöðvarinnar munu standa."
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Fylgiskjal II.

Leið geislavirkra efna frá kjarnorkustöðinni í Sellafield.

80° 80°

í höfuðdráttum er sýnd sú leið sem geislavirk efni rekur í sjó frá kjarnorkustöðinni í
Sellafield á Bretlandi til Austur-Grænlands. Sýnt er hlutfallslegt magn geislavirkra efna í
rúmmetrum (rvBq 137Cs m') og rektími þeirra. Gefin er upp fjarlægðin í kílómetrum
meðfram rekleiðinni. Hlutfallslegt magn má einnig lesa sem hundraðshluta af magninu í
Norðursjó.
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