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1. Inngangur.
Lengi hefur mönnum verið ljóst að mengun af völdum ýmissa þrávirkra lífrænna efna er meðal
alvarlegustu umhverfisvandamála jarðarinnar. Skaðsemi efnanna byggist aðallega á stöðugleika
þeirra í lífverum og í náttúrunni.
Efni þessi skipta hundruðum en eru flest skyld að gerð. Best þekktu mengunarefnin eru ýmis
skordýraeitur og önnur varnarefni eins og DDT (díklór-dífenýl-tríklóretan),
hexaklórsýklóhexan (HCH, lindan), og hexaklórbensen (HCB). Efni af öðrum uppruna eru
PCB-efni (pólíklórbífenýlsambönd) en þau voru aðallega notuð til einangrunar í stórum
rafkerfum. Klórkolefnissambönd þessi eru flest afar stöðug í náttúrunni og þau safnast fyrir í
fituvef dýra, einkum þeirra sem efst eru í fæðukeðjunni. Þau valda yfirleitt ekki bráðri eitrun
(krampi, sem getur leitt til dauða) en hinn langi viðverutími í líkama dýra gera áhrif þeirra á
ónæmiskerfið, frjósemi og krabbameinsmyndun að áhyggjuefni (1). DDT er þekktast þessara
efna og áhrif þess á frjósemi fugla varð þess valdandi að athygli manna beindist fyrst að
skaðsemi klórkolefnissambanda í náttúrunni (2).
Lítið hefur verið notað af varnarefnum á Íslandi miðað við víða annars staðar, en gamma-HCH
(lindan) var þó talsvert notað við böðun á sauðfé fram á síðustu ár. Ljóst er hins vegar að
klórkolefnissambönd hafa víða fundist langt frá notkunarstað, meðal annars á
heimsskautasvæðunum (3,4) og virðast efnin því berast langar leiðir með lofti og legi. Til
skamms tíma var lítið vitað um útbreiðslu klórkolefnissambanda á Íslandi. Nokkrar rannsóknir
fóru þó fram í Rannsóknastofu í lyfjafræði á árunum 1970-1985 (5-9) á smjöri, silungi,
laxaseiðum svo og nautafitu, hreindýra- og kindafitu, sem leiddu í ljós litla, en mælanlega
aðkomna, loftborna mengun af völdum klórkolefnissambanda svo og nokkra staðbundna
mengun. Magn DDT og PCB í lofti og nokkrum íslenskum dýrategundum þótti fremur lítið
miðað við nálæg lönd 1974 (10). Nýrri rannsóknir á selspiki (11) þykja benda til að mengun af
völdum þessara efna hér við land gæti verið mun meiri en ætla mætti af legu landsins og notkun
efnanna hérlendis.
2. Íslandsfálki (Falco rusticolous)
Í sömu átt benda rannsóknir á íslenskum fálkum, sem nýlega er lokið (12). Í ljós kom að magn
PCB og DDT efna var jafnvel meira hér á landi en fundist hefur í sambærilegum tegundum
annars staðar, heildarmagn PCB-efna var á bilinu 0,1-232 mg/kg í brjóstvöðva. Beint samband
fannst á milli magns efnanna í fálkunum og aldurs fuglanna. Einnig var ljóst að efnin berast
saman í fálka þar sem beint samband var á milli magns beggja efna í öllum þeim 59 fuglum, sem
rannsakaðir voru. Því er ólíklegt að um staðbundna mengun sé að ræða og nær víst að efnin

berist í íslenska fæðukeðju erlendis frá. Þetta gæti gerst annað hvort beint með því að fálkar éta
fugla sem fá í sig eiturefnin á erlendum vetrarstöðvum eða óbeint við að efnin berist til landsins
með loft- eða hafstraumum og mengi þannig íslenskar lífverur. Er því mikilvægt að ákvarða
hvernig þessi efni berast í fálkann til að unnt sé að rannsaka hvernig og hvar íslensk náttúra hefur
mengast. Rannsókn á fuglum sem fálkinn lifir á, sem nú stendur yfir, verður fyrsta skrefið í þessa
átt (13).
Samstarfsaðilar: Ævar Petersen, Náttúrufræðistofnun, Svava Þórðardóttir og Þorkell
Jóhannesson Rannsóknastofu í lyfjafræði
3. Æðarfugl (Somateria mollissima).
Rannsókn á æðarfugli, sem veiddur var á Álftanesi 1993 leiddi í ljós þó nokkra mengun
klórkolefnissambanda í æðarfuglinum (14) eða um 10 -100 x lægra magn en fannst í fálka, enda
er æðarfuglinn mun neðar í fæðukeðjunni en fálkinn. Mikil árstíðarsveifla sást á magni efnanna,
sem endurspeglaði tilfærslu efnanna frá fituvef til annarra líffæra yfir varptímann. Á þessum
tíma er hætt við að styrkur efnanna í blóði fuglanna geti hækkað nægilega til að valda bráðum
eiturhrifum.
Nokkru minna magn klórkolefnissambanda hefur fundist í æðarfugli frá Svalbarða og um tífalt
minna magn í sömu tegund frá Kanada. Þar sem æðarfuglinn er staðbundinn hér við land og lifir
að mestu á skeldýrum í fjörum, benda niðurstöður þessar því til að strendur Íslands séu eitthvað
mengaðar af þrávirkum lífrænum efnum.
Samstarfsaðilar: Karl Skírnisson, Keldum, Guðrún Gylfadóttir og Þorkell Jóhannesson
Rannsóknastofu í lyfjafræði
4. Rjúpa (Lagopus mutus).
Magn klórkolefnissambanda var kannað í nokkrum rjúpum víðs vegar að af landinu og reyndist
magnið afar lítið, t.d. var heildarmagn PCB-efna um 0,0004 mg/kg í brjóstvöðva (13). Virðist
magn efnanna vera heldur minna en fannst í sömu tegund í Kanada (15). Þar sem rjúpan er
aðalfæða fálkans, virðist ljóst að önnur fæða hans hljóti að vera mjög menguð. Rjúpan lifir
einkum á fræjum og lyngi og má því ætla að fyrstu stig fæðukeðjunnar á landi (terrestrial
foodchain) séu enn nokkuð hrein, hvað varðar klórkolefnissambönd.

Samstarfsaðilar: Ævar Petersen, Náttúrufræðistofnun, Elín V. Magnúsdóttir og Þorkell
Jóhannesson Rannsóknastofu í lyfjafræði.
5. Móðurmjólk.
Klórkolefnissambönd hafa langan helmingunartíma og brotna lítið niður í flestum lífverum.
Kvendýr spendýra geta losnað við klórkolefnissambönd með móðurmjólk, en í karldýrum eykst
þéttni þeirra með aldri (11). Erlendis hafa rannsóknir á mönnum einkum beinst að tilvist
klórkolefnissambanda í móðurmjólk, þar sem minni fæðingarþyngd og óeðlilegur þroski nýbura
hefur verið rakinn til PCB-efna (16). Við frumrannsókn á tilvist klórkolefnissambanda í íslenskri
móðurmjólk (Tafla 1) kom í ljós að magn algengustu klórkolefnissambanda er svipað í íslenskri

móðurmjólk og í móðurmjólk á Norðurlöndum (17-19). Í Færeyjum (20) mældist magn PCBefna í móðurmjólk nokkuð meira en hér og var það rakið til hvalmetis í fæðu mæðranna.
Tafla 1. Klórkolefnissambönd í íslenskri móðurmjólk (ng/g).
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PCB mengun er hlutfallslega meiri hér á landi en DDT mengun, þar sem hlutfall Summa
PCB/DDT í íslenskri móðurmjólk er u.þ.b. 2,5. Þetta hlutfall er svipað því sem fundist hefur í
Svíþjóð (19) og Þýskalandi (21), en víðast annars staðar er þetta hlutfall nær einum og jafnvel
lægra eins og í Frakklandi (22).
Þar sem rannsóknin náði einungis til 22 mæðra má ætla að nokkuð skorti á að hún veiti
fullnægjandi upplýsingar um magn þrásetinna klórkolefnissambanda í íslenskri
móðurmjólk. Nú er hafin nokkuð umfangsmeiri rannsókn, sem nær til 40 kvenna. Könnuð
verða áhrif búsetu og neyslu sjávarfangs á magn efnanna í blóði (13). Afar ólíklegt verður þó að
teljast að þær aðstæður finnist á Íslandi, að magn þessara mengunarefna í móðurmjólk fari yfir
hugsanleg hættumörk fyrir ungbörn (um 1000 ng/g mjólkur (16)).
Samstarfsaðilar: Hildur Atladóttir og Þorkell Jóhannesson Rannsóknastofu í lyfjafræði
6. Helstu vefsíður sem fjalla um efnið.
1. Norðurhjarasamstarfið, oft nefnt Rovaniemiferlið hefir viðamiklar upplýsingar um málið.
2. Verkefni er snýr að undirbúningi að samningi um þrávirk lífræn efni , POPs sem Íslendingar
hafa lagt mikla
áherslu á.
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