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Þingskjal 666 -  461. mál

Náttúruverndarsamtök Íslands telja afar brýnt að íslensk stjórnvöld móti skýra stefnu í 
málefnum hafsins. Svo hefur ekki verið og stefnumótun afar ógagnsæ.

Náttúruverndarsamtökin vekja sérstaka athygli á því sem flutningsmaður, Guðmundur Andri 
Thorsson, sagði í framsöguræðu sinni.

Að Ísland vinni gegn hnignun líffræðilegs fjölbreytileika með Aichi-markmiðin að 
leiðarljósi og taki forystu í fyrrgreindum samningaviðræðum á vettvangi Sameinuðu 
þjóðanna um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu utan 
lögsögu ríkja, BBNJ; að fylgt sé fast eftir stefnu Íslands um afnám ríkisstyrkja í 
sjávarútvegi; að nýtt séu þau tækifæri sem felast í 14. sjálfbærnimarkmiði Sameinuðu 
þjóðanna um vernd og sjálfbæra nýtingu hafsins, einkum aðgerðir gegn mengun 
sjávar, þar með talið súrnun vegna aukinnar losunar á koltvísýringi sem eru markmið 
14.1 og 14.3, um verndun vistkerfa hafsins og eflingu viðnámsþróttar þeirra sem er 
markmið 14.2, um verndun fiskstofna sem eru markmið 14.4 og 14.6 og svo að 
tryggja möguleika fátækari þjóða til efnahagslegrar þróunar sem er markmið 14.7; að 
Ísland beiti sér fyrir því á vettvangi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, IMO, að 
bruni svartolíu sem eldsneytis fyrir skip og flutningur olíu á norðurslóðum verði 
bannaður líkt og IMO hefur samþykkt við suðurheimskautið, þ.e. sunnan 66. 
breiddargráðu. Það verði enn fremur bannað að flytja svartolíu um norðurslóðir, 
svæðið norðan við 66. breiddargráðu, en bannið taki þá líka til efnahagslögsögu 
Íslands. Þá ber að hafa í huga í þessu sambandi að svartolía er gríðarlega eitrað og 
seigfljótandi skipaeldsneyti sem brotnar afar hægt niður í lífríki sjávar og alveg 
sérstaklega á kaldari slóðum, í Norðurhöfum. Verði skipsskaði eða sjóslys gæti það 
orsakað óbætanlegan skaða á fiskimiðum okkar enda er nánast vonlaust að hreinsa 
svartolíu úr hafinu. Bruni svartolíu veldur auknum gróðurhúsaáhrifum þegar sótagnir 
sem myndast setjast á ís og jökla og dekkja yfirborðið. Þá minnkar endurkast 
sólarljóssins frá ís og jöklum og þeir bráðna hraðar. Í þessu sambandi er líka full 
ástæða til að taka til endurskoðunar stefnu Íslands á vettvangi
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Alþjóðahvalveiðiráðsins, enda alveg ljóst að barningur undanfarinna áratuga hefur 
engan árangur borið þrátt fyrir gríðarlega fyrirhöfn og tilkostnað. Ísland endurskoði 
stefnu sína á vettvangi CITES-samningsins, enda er ljóst að markmið Íslands um að 
hvalir verði færðir um verndarflokk mun ekki nást í fyrirsjáanlegri framtíð.

Einkum er vakin athygli á „... að Ísland beiti sér fyrir því á vettvangi 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, IMO.”

Náttúruverndarsamtökin vekja athygli þingnefndar á svari bréfi Náttúruverndarsamtaka 
Íslands til utanríkisráðherra, Guðlaugs Þórs Þórðarsonnar, dags. 3. desember 2019 (Viðauki 
I) og svari utanríkisráðherra til Náttúruverndarsamtaka Íslands, dags. 6. Janúar 2020. 
(Viðauki II).

Vakinn er athygli á afar sérkennilegu svari utanríkisráðherra við spurningu 
Náttúruverndarsamtaka Íslands við hvers vegna Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi eigi fulltrúa 
í sendinefnd Íslands á fundum Sameinuðu þjóðanna um BBNJ.

Ætla verður að meint sérþekking SFS á „ .  að hvaða marki fiskur og fiskveiðistjórnun falli 
undir nýja BBNJ samninginn ... “ helgist öðru fremur af áralangri andstöðu SFS við að 
fiskur falli undir BBNJ samninginn og andstöðu útgerðarmanna við að fiskur geti talist hluti 
líffræðilegs fjölbreytileika sjávar. Verður það að teljast æði sérkennileg sýn út frá 
vísindalegu sjónarmiði.

Sú hugmynd utanríkisráðherra að sérþekking SFS á líffræðilegri fjölbreytni sjávar sé svo 
mikilvæg að fulltrúi þeirra samtaka skuli njóta sérstaks forgangs umfram aðra hagaaðila við 
þátttöku í stefnumótun um framkvæmdasamning undir hafréttarsamningi Sameinuðu 
þjóðanna um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu 
ríkja stenst engan veginn skuldbindingar Íslands samkvæmt Árósasamningnum.

Náttúruverndarsamtök Íslands telja afar mikilvægt að Alþingi móti stefnu um þessi mál sem 
grundvallist á vísidnalegum forsendum og standist skuldbindingar landsins.

Virðingarfyllst,
f.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands,

J  ■

Árni Finnsson.
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Viðauki I

Utanríkisráðherra 
Guðlaugur Þór Þórðarson 
Rauðarárstíg 25 
105 Reykjavík

Reykjavík, 3. desember 2019

Í skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis frá maí 20171 segir:

Starfandi er samráðshópur ráðuneyta undir forystu utanríkisráðuneytisins sem 
sinnir stefnumótun, forgangsröðun verkefna, samræmingu fundasóknar ráðuneyta 
á erlendum vettvangi og samvinnu þeirra varðandi mismunandi viðfangsefni á 
sviði hafmála. Hópurinn vinnur nú að samræmdri stefnumörkun um málefni 
hafsins, m.a. varðandi mengun og umhverfisbreytingar, lífríki hafsins og sjálfbæra 
nýtingu, hafsbotninn, siglingar og ferðaþjónustu, sem og málefni hafsins á 
vettvangi þróunarsamvinnu.

Í skýrslu utanríkisráðherra2 til Alþingis frá apríl 2018 segir:

Samráðshópur þriggja ráðuneyta hefur hingað til unnið að mótun stefnu um BBNJ 
og mun halda því áfram. Að auki verður sérstök samninganefnd skipuð til að sækja 
fundi ráðstefnunnar sem fyrirséð er að verði haldnir á næstu árum. Afstaða Íslands 
hefur verið sú að framtíðarsamningur um BBNJ [framkvæmdasamning undir 
hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna um verndun og sjálfbæra nýtingu 
líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja] eigi að laga sig að þeim 
alþjóðasamningum sem til staðar eru á þessu sviði, s.s. hafréttarsamningnum, 
úthafsveiðisamningnum, samningum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (e. 
InternationalMaritime Organisation, IMO), o. fl. Hinn nýi BBJN-samningur megi 
ekki víkja núgildandi samningum til hliðar eða taki yfir efni þeirra og þannig geti 
t.d. fiskveiðar ekki orðið hluti hins nýja samnings.

Og enn segir í uppfærðri skýrslu3 utanríkisráðherra til Alþingsi frá 30. apríl 2019:

Starfshópur utanríkisráðuneytis, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og 
umhverfis- og auðlindaráðuneytis mótar stefnu Íslands í viðræðunum og sækir 

______ samningafundi______
1 Lögð fyrir Alþingi á 146. löggjafarþingi 2016-2017
2 Lögð fyrir Alþingi á 148. löggjafarþingi 2017-2018
3 Lögð fyrir Alþingi á 149. löggjafarþingi 2018-2019.
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Náttúruverndarsamtök Íslands óska upplýsinga um hverjir og/eða fulltrúar hvaða samtaka 
eiga sæti í þessari nefnd sem getið er í þrennum ársskýrslum ráðherra til Alþingis; nefnd 
sem fer með stefnumótum í málefnum hafsins.

Ennfremur óska samtökin eftir að fá eins fljótt og auðið er upplýsingar um hvort eitthvert 
samráð hafi farið fram við hagaðila, og þá hverja.

Fram hefur komið að Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi eiga sinn fulltrúa í sendinefnd 
Íslands á fundum Sameinuðu þjóðanna um BBNJ. Eiga SFS því væntanlega einnig sæti í 
starfshópnum. Eru SFS eini hagaðilinn sem á sæti í starfshópnum? Ef svo er -  hver tók þá 
ákvörðun og á hvaða forsendum?

Náttúruverndarsamtök Íslands óska eftir að fá svör eins skjótt og auðið er.

F.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands

Árni Finnsson

Afrit: Sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson
Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson

Viðauki II
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NáttúruvcrndaTsamtök [slands
Á íh í Finnsson.
formaður
Þ ö r u n n a r t im  2

105 Reytjitvílc

R cy k ja v ik , 6. ja n iia r  2 0 2 0  

Tilvísun: UTN2J0OIO19#/>97.B_510p 07.B.560
A W -

Viaað- cr lil brcfs suntakannn irj 3. desember sl. Lil riöL:L:rj. í E rírd inn  l t  y j»&  til texta i 
þjvmur skýrslum utanríkisrjAherra lil AlþiiiyL>, á síöuslu árum ogóskaO  upplýuiuga um rtcfnd 
sem LjulluO er mn L þeLm ‘tkýnhnn, Nánur tLltckiö crúskað npplýsinga um eftirfarardi atriOt ( 
enntfinu:

1. Tlvcrjir Lhti'uiVii fulLtrtjar hvjiöa sarnlalul eigi KadL í ncliiö :cm gcLut er i :kýr:Lunum dft t'tirl mcO 
stefRumölun um mjlefni tufnmn

2. J Lvorl cilthvert sjinrúö haft vcriö li'ill viö hagaöila ng þá hvcrja

3. Hvorl KFS  9 Í C*ni ‘nLgmlilinu vcm VÍgL sucti i sturrvhúpnum ug ct sve cr hvcr hafi mknl þá 
SkvörOun oji A  hv#öa forifflidtim.

VaritamJi liö I .
Rétt cr aö tuka i'ram jkt sainii'uVHhi'ipiiniir ncm fjulJinV lt ttni J þcim skýrtLum ráWterrjt lil 
ALþin^is scru vlmhV «r tU I crirntLHu, enj iwiröHkir sutmáOsliöritr.
I skýrsLu ráAJlurru Jni 20 L7 er vunÖ uO visn i s.iniriiösftúp þriggiu ráQunc>lJiL
ulunrLkisrjÖuncytis, atvirtnUVcga- ejt tiýskiipumiTTáOunicytia ou uinhvurll.i- lijí

auÖILnLLuniöiiiieytis, sttm m.a. Jíkkst vii\ aamrurmLngu fyrirsvarH ísLunds i tntSluihuin 
hafsms. Sá hiifnir, njimráösþhpur um máLefni hufsins, vjtr dngfLrtjju nkipmíhtLr 1'LiLliritttiti
JranuingncLndra ráAuncyfa og hALu dtki fttllirtuir huguöilu i þdn i höpi.

j iilv|#uöum lilutum skýnlnjt utunrikÍHrJUVhciTu fru 201K 2010 <T um uö ncOji jtrutun 
HJimriöshtip siimij þrij'gjj ráfluncytji, þ,c. UtunrikÍHrifiuncýtis, jitvLnnuvc((u- ug 
nýskiipLitlarráÖuneytls ug uiLilivcrtls- ui' auLÍLindiirJiAuticytis, jiuk JulLliú.i (tiLllttJtkjl 
iyrirtaíkja i sj ávarúlvegi. Eins eg kKrtiur fram í sikýr-Hlurtum er verkcfrtL þess hóps aö móur 
Htcfnu Íslaníifl í viöncöum ojj sjtkja Httmninpfundi um jjenö nýs framkvamidasamninss 
undtr hafrcilnrsuLnniiigi Sumeinuðu þjóAanna um ventdmt og  sjáLtlujra nýiingu
líffricöilcgrar fjölbmrytnL ( haiinti utan lögsögu rika (saninLngurinn er ^jaman nciruLur 
H H SJ oghóptrrinn IfliNJ-samráðshópkir).

Varöatidi Uö 2,

U t a n r l k i s i í á ð u n l í y t i u

Knuðmár^igur 25, IÚ5 Rcyk'ji-ik 
Slmu í a í  OflW, bnjfasra]- 562 2575 
piHnirgum.9ljr.is, invw.iUri.Hljr is.
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Fyratncfndi <smnrúSshópLjrinn iintiLi iyrsl oj; IremsL saiur!eirtLO!>t* á starft ráðuncytaura sín 
á ttuI I i oji samskipitim vgrðmdi h1̂  verlteihL.
BBNJ'Samráíshópurinn hefrirHins vtgHrkynnl BDNJ SLunningavLLlrasðumjir á ý'msati hátt 
Út á vLð, m.a. íncð optnni ráóslcfnu á vcbulti HalréLtarstLirnunar islunds, j>reinLim i 
btflðuoum, upplýsmjtafundi í M A I Íí>. fyrirlcslrurn á sumráíVHtlegi stjómvalila o# 
Fisltiíðla^sLns. Hatnlöliiin og samskiptum vió fulltrva fjölda »ljijHH\:)sttifnanjL, frjúlsm 
iúLapíjsauiLjta. rikiáHiipu. eiáslakn rikja úg vLð einslaklmga um jtctla miU ogþ.m.t, kallaö 
fbnvamturri NátlúruverriijarHarritaku islatuls á fund hja satriráöshópnum. Hvcrt ráðuncyti 
uin sig scr um aö haltLu sínum slurisTntirtrtutn ng unilimitoLrtUrturti upplýstum cftir j.kirrúm.

Vuflfndi lifl 3 .
Hini fttHtridnii I ttítNJ-sumráVisht’ipnum scin sinriur ultm nfjíimsjnilijnrLar cr fullLnúi SFS. 

Fitt mtkilviE[{uitLa ufnisutrifrifi i Hamninaaviómióiuiuui fyrir Jiskvcirti|ijW\irur tslumJ or 
spuminyirt um  ju\ 1ivju\jl íiNirki liskut ojí lÍHkvcióLsljóniun íulli untlir nýja H f)N I 
sumnmairm nii hvcfnig ákvurflanutaku á )jrutvJvalli Hiins muni spilu siLniitn virt {ilonská 

fiskvátyj^jórmiiiuTyrirtomiíljiglfl ok jrv«;Ai MhvrJin EííkvciöÍHiÍLÍmunursumLllk fRFMOs), 
t ljúsi jxtss ng vepna súrhukkLnj'ur [Hjssara samtáka á Irainanyrci ndutn lykilatrióum 

samnir\gHivLðrEeðnarinjL tciur ráóuneyiiö m ikilvítgj að hafa hilltrúa frá S F S  1 
sjniíáúshiipiiLim,

Ráörjncytió IjjpiiLr úhuj'a Núitúnjvcmdarsaintaka Islands á málcfnum sem tcngjast BBNJ oy 
undirstrilcir þú afsiiiðu sinu að jjajpilegt samriáfl viö ha^aúiLa og ábendirjiar og upplýsingag;öf 
vanöandi þctia mikilvx'gjL viðFangsefni cr jA sjúlfsfiyftu milíitvujyt. Fulltnii satntJLkanna er 
eLttttLg veHcomLnn á fund BBNJ-saniráðshópsitis cf tVjjkíiö er cifir.

skriistolús _ _
Aftítr
Sj úvairút vegsrájðurcytL 
Umhverlis- njj au&lindaráðuneytl
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