
 

Oslo, 21.09.05

Kommentarer til handlingsplan mot utslipp av kvikksølv

Norges Naturvernforbund er glad for at norske myndigheter gir uttrykk for å ta 
problemene knyttet til bruk, utslipp og spredning av kvikksølv, nasjonalt og 
internasjonalt, alvorlig. Handlingsplanen omfatter mange gode og fornuftige tiltak som 
Naturvernforbundet gir sin støtte. På to punkter, er imidlertid den foreslåtte 
handlingsplanen for svak:

1. SFT må foreslå et generelt forbud mot kvikksølv i produkter, ikke bare vurdere det. 
Når Danmark har gjort, bør det ikke være noen grunn til å la være å fremme et forslag 
om det i Norge. Produkter som eventuelt får unntak fra forbudet må merkes tydelig for å 
sikre forsvarlig avfallshåndtering.

2. Utslippskravene til skrapjernsbasert stålindustri må trå i kraft snarest. Det kan ikke 
forsvares at skrapjernsbasert stålindustri får utsatt sine utslippskrav med henvisning til 
mindre regulering i andre europeiske land, mens metallurgisk industri fint kan leve med 
særnorske regler. Utslippskrav også for skrapjernsbasert stålindustri vil dessuten gi 
norske myndigheter større tyngde når de skal arbeide for at slike rensekrav innføres i 
EØS-området (jf punkt 3.2:” Gjennom å stille strenge krav til norske utslipp kan vi 
påvirke standarden og politikken i EU”). Naturvernforbundet mener for øvrig at 
bevilgende myndigheter kan benytte denne muligheten til skaffe ny kunnskap om bruk 
av den aktuelle renseteknologien på stålverk i industriell skala. Det har, så vidt oss 
bekjent, ikke vært prøvd før og vil gi Norge muligheten til å bli en viktig 
kunnskapsleverandør på miljø.

Tiltak for å hindre kvikksølvutslipp som følge av skogbruk
Svenske forskere mener en av de viktigste årsakene til at kvikksølvinnholdet i 
ferskvannsfisk ikke har gått ned, tross nedgang i nasjonale utslipp, er at moderne 
skogbruk gir økt avrenning av kvikksølv fra skogbunnen. I følge de svenske 
undersøkelsene øker avrenningen av kvikksølv med mellom ti og 50 ganger etter at 
tunge maskiner har kvernet opp fuktig bunn i skog og mark. Kvikksølvet transporteres 
deretter med avrenningsvannet til elver og innsjøer. Naturvernforbundet mener norske 
myndigheter, som en del av handlingsplanen mot kvikksølvutslipp, må undersøke om det 
samme skjer som følge av norsk skogbruk. Hvis så er tilfelle, må myndighetene stille 
krav til praksisen for å unngå kvikksølvavrenning.

Vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland
Generalsekretær
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