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Ísland er uppfullt af endurnýj-
anlegum orkugjöfum og við 
tökum því svo gott sem gefnu 
að fá inn á heimili okkar raf-
magn sem er jafn hreint og tært 
og kalda vatnið úr krananum. 
Svona er staðan hins vegar ekki 
alls staðar. 

Árið 2014 samanstóð 66% af 
allri raforkuframleiðslu á jörðinni 
af kolum, gasi og olíu. 11% var 
framleitt með kjarnorku og restin, 
23%, úr öðrum og umhverfisvænni 
orkugjöfum.

Árið 1958 barst Rafmagns-
veitum ríkisins tilboð í lítið 
kjarnorkuver frá bandaríska 
stórfyrirtækinu General Electric 
og voru það Vestmannaeyjar sem 
komu þar sterklega til greina sem 
byggingarstaður þar sem orku-
ver af þessari tegund myndi sjá 
íbúum eyjarinnar bæði fyrir raf-
magni og hita. Málið var skoðað 
af fullri alvöru, að sögn Lárusar 
M.K. Ólafssonar lögfræðings.
Gefnar voru út þrjár skýrslur
um málið árið 1959 áður en því
var lagt í líklega vel rykfallna og 
djúpa skúffu ásamt áformum um 
að virkja Gullfoss og Geysi.

Það eru tvær grunnhugmyndir 
sem stuðst er við í sambandi við 
orkuframleiðslu með kjarnorku, 
það er annars vegar kjarnasam-
runi (e. nuclear fusion) og hins 
vegar kjarnaklofnun (e. nuclear 
fission).

Kjarnasamruni er ekki notaður 
til raforkuframleiðslu í dag vegna 
þess hve erfitt er að framkvæma 
samrunann. Vísindamenn um allan 
heim vinna þó hart að tækni til að 
beisla orkuna. Til að kjarnasamruni 
eigi sér stað er gas, þ.e. tvívetni 
og þrívetni, hitað upp í allt að 100 
milljón gráður. Við þennan hita 
er gasi komin ástand sem kallast 
rafgas eða plasma. Í þessu ástandi 
rennur gasið saman og mynda 
helíum, við þann samruna losnar 
gífurleg orka sem hægt er svo að 
nota til að knýja gufuhreyfla til 
raforkuframleiðslu. 

Kjarnaklofnun, eins og nafnið 
gefur til kynna, er andstæða kjarna-
samruna. Aðferðin er notuð í öllum 
kjarnorkuverum heimsins í dag 
og er kjarnaofninn hjarta þessara 
orkuvera. Í kjarnaofninum er notuð 
úran samsætan U-235 sem hefur þá 
eiginleika að auðvelt er að kljúfa 
kjarna hennar ólíkt systursamsætu 
hennar, U-238. Kjarnasamruninn 
er settur af stað í ofninum með 
því að skjóta nifteind á úran 
frumeindina sem klýfur hana. Við 
klofnunina verða til tvö ný efni, 
krypton og baríum ásamt því að 
þrjár nifteindir losna frá og halda 
áfram árekstrum sínum í keðju-
verkuninni. Við það að kljúfa 
kjarna verður til orka sem nýtt 
er til þess að hita vatn og knýja 
gufurafala. 

Kjarnorka er í raun mjög 
umhverfisvæn allt þar til þarf að 
fara að losa orkuverin við úrgang. 
Til að mynda er losun gróðurhúsa-
lofttegunda um fimmtíu sinnum 
minna samanborið við kolaver og 
um tuttugu og fimm sinnum minni 
en við gas, losunin er vegna námu-
graftrar og flutnings á úrani. Árið 
2013 reiknaði fyrrum vísindamað-
ur hjá NASA að kjarnorka hafði 
bjargað um 1,8 milljón mannslífum 
frá upphafi vegna minni mengunar 
samanborið við kolaorkuver. Stóra 
vandamálið er hins vegar geisla-
virki úrgangurinn. Úrgangurinn er í 
upphafi mjög geislavirkur og er þá 
geymdur undir vatni í nokkur ár til 
að varna þess að geislavirkni berist 
í umhverfið. Úrgangurinn hættir 
ekkert að vera geislavirkur þá en 
fleiri þúsundir ára tekur fyrir hann 
að verða skaðlaus fyrir umhverfið. 

Jóhannes Frímann 
Halldórsson

Kjarnorka

Íslensk löggjöf hefur jafnt og 
þétt tekið breytingum í þeim 
tilgangi að tryggja eftirlit með 
velferð dýra og neytendavernd, 
en jafnframt að uppfylla skilyrði 
fyrir aðgang að innri markaði 
Evrópusambandsins sem og 
annan útflutning.

Við útflutning hrossa og afurða 
þeirra er gerð krafa um hestapassa 
sem samkvæmt Evrópugerð þar 
að lútandi skal gefinn út á folalds-
árinu. Í raun er þetta krafa um 
að gefinn sé út hestapassi fyrir 
öll ásetningsfolöld hér á landi. 
Árið 2010 var staðfest af hálfu 
Evrópusambandsins að skráning 
hrossa í gagnagrunninn www.
worldfengur.com (WF) jafngilti 
útgáfu á rafrænum hestapassa fyrir 
hross hér á landi að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum: Í landinu þarf 
að vera opinbert kerfi sem tryggir 
að öll hross eldri en 10 mánaða séu 
skráð og örmerkt auk þess sem öll 
lyfjameðhöndlun skal vera skráð 
og aðgengileg. Það reynir því ekki 
bara á skráningu og merkingu á 
þeim einstaklingum sem flutt eru 
úr landi úr landi eða fara í sláturhús, 
allt hestahald landsins þarf að lúta 
þessum kröfum. 

• Matvælastofnun fer með
eftirlit með merkingum og
skráningum búfjár
• Auk eiganda skal skrá

umráðamann fyrir hverju
hrossi

• Eigandi er umráðamaður
nema annað sé tekið fram

• Tilgreina skal sérstaklega
umráðamann fyrir hross
sem eru í sameign eða í eigu 
félaga og einnig fyrir hross
sem eru í eigu fólks sem býr 
erlendis og ólögráða barna

• Eigandi getur skráð annan
aðila tímabundið sem
umsjónarmann, sem t.d.
hefur hrossið í hagagöngu/
vetrarfóðrun eða þjálfun

• Umráðamaður ber ábyrgð
á skráningum hrossa í sinni
eigu/umsjá og að þau séu
örmerkt

• Umráðamaður ber ábyrgð
á að hestahaldið uppfylli
ákvæði reglugerðar um vel-
ferð hrossa (910/2014)

• Umráðamaður ber ábyrgð
á skilum á skýrsluhaldi og
haustskýrslu búfjáreftirlits

• Matvælastofnun ber ábyrgð
á að starfræktur sé opinber
gagnagrunnur yfir skrán-
ingar alls búfjár (hjarðbæk-
ur) og einstaklingsmerkingar 
búfjár
• WorldFengur, upprunaætt-

bók íslenska hestsins, er
jafnframt opinber hjarðbók
hrossa hér á landi

• BÚSTOFN er gagnagrunn-

ur Matvælastofnunar sem 
heldur utan um fjölda alls 
ásetts búfjár í landinu út 
frá haustskýrslum. Bústofn 
sækir upplýsingar í WF   

• MARK er opinber gagna-
grunnur sem heldur utan um 
allar einstaklingsmerkingar
búfjár. MARK sækir upplýs-
ingar í WF

• Matvælastofnun veitir heil-
brigðisstarfsmönnum dýra
leyfi til örmerkinga hrossa
• Skulu hafa lokið nám-

skeiði sem viðurkennt er af
Matvælastofnun

• Örmerkingamenn með gilt
leyfi skulu skráðir í WF
(MARK)

• Aðeins má nota örmerki
í hross hér á landi
sem eru viðurkennd af
Matvælastofnun

• Söluaðilar skulu skráðir í
WF (MARK). Þeir mega
eingöngu selja viðurkennd
örmerki og til aðila sem hafa 
leyfi til örmerkinga hrossa

• Söluaðilar skulu skrá upplýs-
ingar um einstaklingsnúmer 
keyptra merkja (örmeringar-
númer) í WF (MARK)

• Matvælastofnun hefur eftirlit 
með skráningu dýralækna  á
sjúkdómsgreiningum, læknis-
aðgerðum og meðhöndlun
dýra með lyfseðilsskyldum
lyfjum
• HEILSA er rafrænt skrán-

ingarkerfi og gagnagrunnur
sem geymir upplýsingar um 
sjúkdómsgreiningar og lyfja-
meðhöndlun. HEILSA sækir 
upplýsingar um einstaklings-
merkt hross í WF

• WF er beintengdur HEILSU 
og upplýsingar um lyfja-
notkun sem eiga erindi í
hestapassann flytjast sjálf-
krafa í WF auk upplýsinga
um mögulegan sláturfrest og 
keppnisbann vegna útskol-
unar lyfja

Þrátt fyrir að mikill árangur hafi 
náðst í skráningum og ömerkingum 
hrossa vantar ennþá nokkuð upp á að 
gagnagrunnarnir séu réttir. Þannig 
reyndust um 30.000 fleiri hross 
skráð á lífi í WF en komu fram á 
haustskýrslum búfjáreftirlitsins árið 
2016. Til að leiðrétta þessa skekkju 
er nauðsynlegt að efla skýrsluhaldið 
í WF, m.a. afskrá öll hross sem ekki 

eru á lífi og tryggja betri skil á lög-
bundnum haustskýrslum.  

Nauðsynlegt er að hafa skilvirkt 
eftirlit með örmerkingum til að 
tryggja að öll hross landsins séu 
skráð og örmerkt. Það er erfiðleik-
um bundið að meðhöndla hross sem 
ekki eru örmerkt (ekki hægt að skrá 
lyfjameðhöndlun í HEILSU) sem 
felur í sér hættu á að lög um velferð 
dýra séu virt að vettugi. Ekki er hægt 
að selja slík hross né setja í slátur-
hús. Síðast en ekki síst ógnar til-
vist óskráðra og óörmerktra hrossa 
öllum útflutningi á hrossum og 
afurða þeirra. Tryggja þarf að allar 
örmerkingar séu rétt skráðar. Því 
hefur verið gerð krafa um að sölu-
aðilar örmerkja skrái hverjum þeir 
selja hvaða merki. Aðeins þannig 
er hægt að rekja örmerkingar sem 
ekki hafa verið skráðar. Óheimilt er 
að nota örmerki sem ekki hafa verið 
viðurkennd af Matvælastofnun. 

Matvælastofnun sér nú um  
leyfisveitingar til örmerkinga-
manna og getur innkallað slík leyfi 
ef skráning á merkingum skilar 
sér ekki eins og til er ætlast. Leyfi 
sem Bændasamtök Íslands hafa 
áður gefið út gilda áfram en þeir 
sem ljúka námskeiði í örmerking-
um frá og með þessu ári þurfa að 
sækja um leyfi Matvælastofnunar 
að námskeiði loknu til að geta keypt 
örmerki og stundað þessa starfsemi.

Síðast en ekki síst þarf að tryggja 
skráningar á allri lyfjanotkun í hross. 
Skráningin er ábyrgð dýralækna en 
umráðamönnum ber að fylgjast með 
því að hún sé framkvæmd.  

Þar sem WF er samtengdur 
gagnagrunnum Matvælastofnunar 
nægir skráning í WF fyrir alla 
opinbera upplýsingagjöf af hálfu 
umráðamanna og örmerkingar-
manna. Frá og með hausti komandi 
geta þeir sem ekki eru með eigin 
fóðuröflun skilað haustskýrslum 
með því að uppfæra heimarétt sína 
í WF.   

Sigríður Björnsdóttir,
dýralæknir hrossasjúkdóma hjá 
Matvælastofnun

Matvælastofnun tekur við eftirliti með 
skráningum og örmerkingum hrossa

STEKKUR 
...frá heilbrigði til hollustu
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Fjárfestingastuðningur í nautgriparækt
Í samræmi við reglugerð um stuðn-
ing í nautgriparækt nr. 1150/2016 
auglýsir Matvælastofnun eftir 
umsækjendum vegna fjárfestinga-
stuðnings. 

Markmið stuðningsins er að 
hraða því að framleiðendur standist 
kröfur samkvæmt reglugerð um 
velferð nautgripa nr. 1065/2014. 
Stuðningurinn er veittur bæði vegna 
nýframkvæmda og endurbóta á eldri 
byggingum sem stuðla að hagkvæm-
ari búskaparháttum, bættum aðbún-
aði nautgripa og aukinni umhverfis-
vernd.

Umsóknum skal skila inn rafrænt 
í Þjónustugátt Matvælastofnunar 

eigi síðar en 31. mars næstkomandi 
vegna framkvæmda á árinu. Vakin er 

athygli á að umsóknum skal fylgja 
framkvæmda- og kostnaðaráætlun, 

ef um byggingu sé að ræða skulu 
fylgja teikningar.  /VH




