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Radioaktivitet i de Nordiske hav og Arktis
Av Professor Ola M. Johannessen
President Det Norske Vitenskapsakademi for Polarforskning
Radioaktivitet i de Nordiske hav og Arktis er svært bekymringsfullt
fordi forurensningen kan vedvare i lange perioder og spres over store
avstander, primært gjennom elver og hav, men også i atmosfæren. I
terrestrisk miljø kan det også føre til høy eksponering overfor organismer og mennesker. Derfor er evnen til å forstå og forutsi spredning av
radioaktivitet og annen forurensning (f.eks. persistente organiske miljøgifter) gjennom miljøet, ekstremt viktig, komplekst og utfordrende.
Dette krever et multi-skala multimodellsystem som kan håndtere
strømmer i elver, inkludert sedimenter, havsokler, og de dype Arktiske
og Nordiske hav. “The Generic Model System (GMS)” utviklet her
i boken “Radioactivity and Pollution in the Nordic Seas and Arctic
Region Observation , Modelling and Simulations, Johannessen et al.
2010” representerer et middel til å gjøre det - GMSet er dermed et av
de viktigste resultatene fra tiåret med studier denne boken er basert
på.
Som beskrevet er det mange potensielle kilder til radioaktiv forurensning både i terrestriske og marine miljø. I deler av Arktis er det en
høy tetthet av kilder til radionuklider. Risikoen for ulykker kombinert
med sårbarheten til det arktiske miljøet for radioaktiv forurensing
øker nødvendigheten av kontinuerlig innsats for å forstå og redusere
risikoen ved spredning.
Men det har vært
betydelig fremgang
de siste årene når det
gjelder hva som kan
gjøres for å redusere
risikoen for radioaktiv
forurensning fra noen
av de potensielle kildene, i hovedsak som
følge av nasjonale og
internasjonale tiltak
(AMAP, 2009). Mange
av disse potensielle
kildene er lokalisert i
nordlige og nordvestlige Russland, inkludert
foreldete kjernefysiske
isbrytere og atomubåter fra den russiske
Nordflåten, hvorav de
fleste blir nå forsvarlig
kondemnert.
I det arktiske marine
miljøet har utslipp til
sjøen fra reproses-

sering av brukt atombrensel ved Sellafield
(Storbritannia) og Cap de la Hague
(Frankrike) vært en stor kilde til radioaktiv
forurensning, hovedsakelig 137Cs men også
andre radionuklider. Som presentert her
og i andre studier, kan disse miljøgiftene
transporteres over lange avstander, de følger Atlanterhavsstrømmen til Norskehavet
og videre langs Norskekysten inn i
Barentshavet på en ferd som tar 4-5 år, og
til slutt når Polhavet.
Utslippene av radionuklider og strålingsnivåene - så vel som persistente orga- Professor
niske miljøgifter - observert i Arktis og de
Ola M. Johannessen
Nordiske hav har gått ned de siste årene.
Imidlertid gjenstår mye å gjøre for å redusere, forutsi og håndtere strålingsrisiko. Som vi beskriver og modellerer kan potensialet for spredning av radionuklider fra utslipp fra kilder
som det russiske atomkompleks særlig de som ligger langs elvene Ob
og Jenisej, Sellafield og Cap de la Hague kraftverk, være omfattende
og langvarig. Dessuten er det nye potensielle kilder til radioaktiv
forurensning, for eksempel russiske planer om å bygge flytende atomkraftverk i de russiske arktiske havområder, og ikke-radioaktiv forurensning fra økt hydrokarbon-utnytting og marin transport i Arktis,
som forventet fra estimater om ytterligere reduksjoner i havisen om
sommeren bli problematisk.
Menneskeskapte klimaendringer vil sannsynligvis påvirke transport
av miljøgifter i det marine miljø i det 21. århundre. Endringer i atmosfæren og havsirkulasjon er ventet å endre veier og oppholdstid til
miljøgifter i marint miljø. Et nytt funn som potensielt er viktig, både
geofysisk og i form av forurensningstransport - er den grunnleggende
endringen i den storstilte sirkulasjonen av de Nordiske og Arktiske
hav. Her viser vi at det modellerte sirkulasjonsmønsteret er svært forskjellig fra dagens under en dobling av CO2 i atmosfæren. For eksempel har vi modellerte at potensielle utslipp av radioaktivitet fra Ob og
Jenisejs, forårsaket av store endringer i sirkulasjons i Polhavet, nemlig
at den sterke Beaufort-havstrømmen, som går med klokken, er dramatisk svekket, den Transpolare strømmen mot Framstredet forsvinner,
og at det er redusert transport fra Nordishavet gjennom Framstredet
vil føre til at forurensning som kommer inn i Arktis marine miljø blir
værende i Arktis mye lenger enn i dag. Videre er menneskeskapte klimaendringer forventet å øke risikoen for ikke-radioaktiv forurensning,
gjennom økt hydrokarbon-ressursutnyttelse og transport.
Hva så med risikoen for fremtidige utslipp av radioaktiv forurensning og deres transport til Arktis og nordiske hav? I det siste har resulterende eksponering av forurensninger overfor biota og mennesker
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NÅR MASKENE FALLER
I en av våre store aviser synes det å befinne seg
en lederskribent som tilhører menigheten av troende EU-tilhengere.
På tross av fakta og tydelige kjensgjerninger
kan en lese forutsigelser – som stadig motbevises. Folk med fornuft og erfaringers forsiktighet
er heller varsomme med å spå om fremtiden.
Ikke lederskribenten.
Med virkelighetstrossende ”visjoner”
forkynnes hvor prektig det skal bli om vi forfremmes til pengehimmelens angivelige herligheter.
Lokkeløfter, særlig for kortsiktighetens grådighetsdisipler. Euforiske fantasier osv. Predikantprodukter tilsvarende slike som er velkjente
fra spesielle miljøer.
Men hvordan er så egentlig virkeligheten
bak de hildrende garantiløse løfter?
Knebling. Bøteleggelse.
Vi og verden for øvrig er ikke mer enn ved begynnelsen på 2011, så berettes det at Norge er blitt
kneblet i EU-domstolen på tross av at det dreier
seg om viktige saker som griper direkte inn i
avgjørende norske saker.
Vi kan lese at ”med et pennestrøk fra domstolens president ----” nektes Norge rett til å uttale
seg. Tankevekkende!
I Eu-rotet får altså Norge ikke engang å bli
hørt i Norges-viktige saker. I følge media er den
egentlig grunn til dette at EU-domstolen ønsker
å få opp farten på saksgangen.
Det er altså ikke selve sakens karakter og
innhold og konsekvens som skal tilgodesees,
men domstolens bekvemmelighet.
Litt av et ”rettsvesen”! En leser videre at det
en slik domstolspresident bestemmer IKKE kan
ankes engang.
Allikevel messer EU-troende sin illusjon om at
Norge bør inn i EU ”for at vi skal bli hørt, gjøre
vår innflytelse gjeldende”!
Heldigvis er nå over 60% av Norges befolkning
mot noen innmeldelse i EU. Vi har fått nok,
inkludert krisedemonstrasjoner og kiv som det
berettes om.
Stadig dukker det opp nye hendelser som
bekrefter hvor meningsløst, endog farlig, det
vil være å gi fra oss suverenitet, endog til et
system og en blokk med ulike styrkeforhold og
som allerede knaker i de sammenføyinger de
angivelig skal ha etablert.

EU vil bøtelegge nordmenn.
Det gjelder en overordentlig viktig sak om FLYSIKKERHET
Nå er det ingen uenighet om at flysikkerhet
har høyeste prioritet.
Det som skjærer seg, er at EU ved kommisjonen vil bøtelegge for overtredelser begått av
nordmenn.
Hvis Norge skulle gå med på dette, betyr det
avgivelse av suverenitet. Det er kun norske myndigheter som kan straffe norske borgere.
Aftenposten skriver at: ”I løpet av EØS-avtalens
16-årige historie har det vist seg svært vanskelig
for Norge å få substansielle unntak fra EUdirektiver og –forordninger. Alt tyder derfor på at
Norge vil bli tvunget til å godta EU-krav”.
Dette viser igjen hvor lite, om noe, vi i det hele
tatt skal ha sagt overfor EU.
16 års erfaring burde ha lært oss tilstrekkelig
og massivt om EUs måter og maktbrynde, til og
med når det gjelder å nekte oss å avgi uttalelser i
viktige saker for Norge.
Dette understreker hvor viktig og hvilken fordel
det er å stå UTENFOR et så rigid og dominerende
system som EU og beholde vår suverenitet istedenfor å bli husmenn i et ensrettet Europa.
Hva med andre land?
Samtidig kan det være på sin plass å spørre om
hvordan EU forholder seg til andre land, til de
som står utenfor EU og holder seg utenfor.
Hvis EUs flysikkerhetskrav ikke er gjeldende
overfor slike land, må det bety at det vil finnes
A- og B-standarder i luftfarten, med andre ord at
det da vil være sikrere å fly med EU-klarerte flyselskaper enn med selskaper som ikke holder slik
EU-standard.
Økonomisk sett antas at over tid vil imidlertid
lønnsomheten lide for selskaper som ”tar sjansen” foruten at det antas å få svære konsekvenser for slike selskaper ved eventuell ulykke.
PS! Siste! Norge gir seg for EU, Bryssel bestemmer, og husmannsregjeringen lystrer. Hva blir
neste krav som betinger suvirenitetsavståelse.
Prioriter høy flysikkerhet, ikke EU.
Det koster Norge årlig 2,7 milliarder for å være
med i EØS.
Det passer å ta med her at EØS-avtalen
binder Norge til å følge de regler som EU har for
bankinnskudd, selv om vi ønsker å beholde den
praksis som vi har i dag i den forbindelse. Det
tankevekkende er at EU gir ikke tegn til å godta
den norske praksis.

PENGENE OG HAVET
Tvekampen går videre. For lengst har vi fått vite
at produksjonsmengden pr. døgn av olje går
nedover. Samtidig opplyses det at forbruket aldri
har vært høyere enn nå. Oljeoptimister hevder
at oljen vil vare i noen ti-år til. Etterpå skal man
så finne på noe som angivelig skal erstatte disse

ressurser som bare kan brukes engang.
Befolkningsantallet bare stiger. Det betyr øket
forbruk, også av olje som verden har gjort seg
avhengig av. I øyeblikket er det omkring 7 milliarder mennesker på jorden. Millioner av dem
er drevet av lystprinsippet. Det ser man dag og

døgn rikelig av, men hvem tenker på det, ennsi orker å tenke i slike
baner.
Det vi vet imidlertid er at drivstoff blir dyrere. Det betyr utgifter som
vil ramme oss alle osv.
Hva skjer videre?
Man intensiverer selvfølgelig letingen etter oljeressurser som ennå
ikke er funnet. Derfor prøver man seg også der hvor fornuft og forskning vet at boreplattformer bør unngåes.
Her hjemme vil det si ved Lofoten, gyteplasser for skrei gjennom
alle år og tider.
Det går med den livsviktige fisken i en sultende verden som med
oljen. Det er en sløsing som er skremmende.
En ting er at man tar opp olje der man allerede er i gang. Noe
fundamentalt annet er det hvis oljeplattformer også overtar fiskebankene.
Her forleden kunne en lese at syv millioner tonn fisk kastes på
havet. Det gjelder mindre, såkalt småfisk, og annen uønsket fisk som
imidlertid er mat og føde og skal regnes i den kategori.
EU ER UTE IGJEN
I EU kreves, det er pålagt av EU at slik fisk skal kastes ut. Det representerer noe sånt som tre ganger den samlede fiskemengde som norske
fiskerier årlig henter opp av havet. En leser også at FN nok er enig i
at det forbys at slik fisk kastes ut, men hva gjør FN med det? Prat og
pengers hensyn er ikke fremmed der heller.
De moderne store fiskefartøyer driver industri. Da er man etter fisk
som gir penger i pungene.

De sirkumpolare stater har regler som forbyr det nevnte sløseri,
men så er det alle de øvrige pengegriske nasjoner som neppe bryr seg
om fornuft men, mer om fortjeneste.
Vi bør merke oss vel og massivt at det EU som vi vel snart har fått
øynene opp for, må holdes på havlengdes avstand fra våre viktigste
kyster så EU ikke barer kaster småfisk, men også vår suverenitet over
bord hvis vi ikke passer nøkternt og godt på både nasjonal lillefinger
og den hele hånd.
Holmgang
Vi er midt oppe i en holmgang om Lofoten, det vil si de livsviktige
gytefeltene som pengekjære politikere burde beskytte
Og ikke berøve. Det er nyttig og nødvendig å huske på hvordan det
er gått med de rike fiskebankene ved NewFoundland som ble ødelagt
for over 20 årt siden på grunn av vettløst fiske. De er blitt fredet, men
fisken er ikke kommet tilbake.
Det er tankevekkende at Statoil har måtte stenge 50 oljebrønner.
Mexicogulfulykken er et mareritt. Risikoen er alltid tilstede. Sikkerhet
tillhører festalene heter det.
Når våre myndigheter skal utrede dette, så er det bare en bakvei, et
knep før og til boring. Det får imidertid skje andre steder enn i Lofoten.
Så kunne man kanskje dempe pengeproduksjonen og isteden ta
vare på fisken, få orden på havet, og verne de verdifulle fornybare
matressurser.
Men dessverre. Penger og makt, penger og havet. Farlig og forførende fristelse.

Politikere kan alltid løpe i fra sine dilemmaer ved å farge fremtiden rosenrød.
Henry Kissinger

RUSSERNE OG SVALBARD
En tid viste russerne interesse for øket aktivitet på Svalbard. Det var
angivelig planer om ny gruve i Coles bay, det som skulle være den
store erstatning for gruven i Barentsburg som nå ikke har kull for stort
mer enn til husholdningsbruk.
På grunn av terrengforholdene ble kull som man drev ut i Grumant
skipet ut fra Colesbay. Grumant er lagt ned for mange år siden. Ny
gruve i Colesdalen omtrent halvveis til Longyearbyen skulle bli en stor
satsning, en videreføring av russisk kulldrift på norsk jord.
Nå heter det at russernes interesse for Landet med de kalde kyster
har kjølnet. Kull i Colesbayområdet får ligge i fred inntil videre. Men
hvis den politisk og strategiske virkelighet blir annerledes enn i dag, så
vil det være en feil å tro at ikke russerne vil skjøtte sine interesser som

de har gjort i alle år, også på Svalbard, like utholdende som før.
Det er nettopp kommet en bok om den kalde krigen, om at Finnmark da skulle ofres hvis Sovjet angrep. Landsdelen skulle raseres nok
engang, altså få år etter tyskernes herjinger. Man skulle trekke seg
tilbake til Lyngenlinjen der en ny grense var planlagt. Selv om alt dette
nå er historie, og det ivres for samarbeide med den store nabo i øst, så
skal en ikke glemme at når Nordområdene nå åpnes opp og konkurransen om ressursene skjerpes, kan det bli ikke bare et varmere klima,
men også ubehagelige tilstander storpolitisk. Norge har betydelige og
berettigede interesser i nord. Faktabasert nøkternhet er alltid på sin
plass. Illusjoner er det vi trenger minst.

HAUDEGEN
Under den annen verdenskrig spilte værvarsler fra arktiske områder
en viktig rolle. I den forbindelse ble Svalbard brukt av tyskerne som
opprettet værstasjoner der, først i Adventdalen nær Longyearbyen,
deretter på nordvestkysten av Spitsbergen. Denne stasjonen ble
ødelagt av norske styrker. Det gjaldt da å etablere seg på fjernere
sted. Den største og siste av slike værstasjoner var ”Haudegen” fra
1944- 1945. Den ble ledet av dr. Wilhelm Dege som hadde arbeidet på
Svalbard som vitenskapsmann før krigen.
Haudegen ble etablert på Nordaustlandet, i Rijpfjorden, så langt
unda som det var mulig å komme. Stasjonen ble ikke oppdaget. Ved
krigens slutt ble den hentet sensommeren i 1945, og ble således den
siste tyske avdeling som overgav seg.

I 1985 ble det fra Forsvarsmuseet sendt en ekspedisjon for å hente
verdifullt observasjonsmateriale som dr. Dege forsiktigvis hadde gravd
ned for om mulig å redde det for ettertiden.
Hans sønn professor Eckhart Dege visste hvor materialet befant seg.
Der fant man fyldig opptegnelse gjennom hele ekspedisjonsåret og
radiosondeopptegnelsene.
Etter mange år ble det omsider til at Riksantikvaren overtok ansvaret for Haudegenstasonen. I fjor ble reparasjoner utført, og til neste
år skal stasjonen sikres for ettertiden som en del av Svalbards historie
fra en dramatisk tid som den er.
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i Arktis vært relativt lav (AMAP, 2009) på grunn av utvanningen av
disse miljøgiftene i vann. Vi har vurderert at risikoen for utslipp av
radionuklider fra punktkilder nær elvene Ob og Jenisej, og finner at
generelt bør effektene være moderate, bortsett fra ved en alvorlig
ulykke. Modellverktøyene utviklet i denne boken kan være svært nyttige i å forutsi spredningen og effektene av slike forurensningshendelser i fremtiden – en fremtid hvor klimaendringer kan spille en viktig
rolle i for spredningen av forurensning.
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ER DE INTERESSERT I SVALBARD?

Hvorfor ikke skaffe 4. utgave av standardverket:
”SVALBARD – vårt nordligste Norge”, ajourført og
skrevet av 20 spesialister.
Bokverket kan bestilles hos Selskapets
sekretær: Jostein Handegard, Havreveien 37 A,
4635 Kristiansand. Telefon 380 44359.
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