
Ed. 1145. Nefndarálit [405. mál]
um frv. till. um breyt. á 1. um lax- og silungsveiði, nr. 7625. júní 1970.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta felur-í sér heimild til innflutnings á gleráli til ræktunar hérlendis. Eins
og þær álitsgerðir, sem fylgja málinu, bera með sér eru ekki fyrir hendi þær aðstæður hér á
landi sem tryggja að ekki berist sjúkdómar með slíkum innflutningi. Þess vegna getur
nefndin að svo komnu máli ekki lagt til að frumvarpið verði samþykkt.

Nefndin telur hins vegar nauðsynlegt að fylgst sé með hvernig þessi mál þróast, bæði
hvað varðar innflutning á gleráli milli landa og eins hugsanlega ræktun hans.
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Enn fremur bendir nefndin á að mikilvægt er að rannsóknir á áli hér á landi verði
stórefldar , m.a. með tilliti til útbreiðslu og nýtingar stofnsins.
Í trausti þess að ríkisstjórnin vinni að málinu á grundvelli þess sem að framan er greint

leggur nefndin til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Egill Jónsson,
form., frsm.

Skúli Alexandersson.

Alþingi, 10. maí 1988.

Danfríður Skarphéðinsdóttir , Valgerður Sverrisdóttir.
fundaskr.

Karvel Pálmason. Þorv. Garðar Kristjánsson.
Stefán Guðmundsson.

Fylgiskjal I.

Veiðimálastofnun:

Athugasemdir vegna innflutnings á gleráli.

Markaðsmál: Á árinu 1985 var neysla á áli í Evrópu um 25000 tonn, þar af komu 7000
tonn frá álaeldi. Mikil eftirspurn er eftir áli og gert er ráð fyrir að auka megi framboð
verulega. Á árinu 1985var verð á 150 g áli 45 danskar kr. hvert kg og 400 g áli 65 danskar kr.
kílógrammið. (Fish Farming International 1986, 13(10).)

Arðsemi: Upp úr 1980 hófst tilraunaeldi með ál í Noregi. Árangur þessara tilrauna var
neikvæður, ekki var séð fram á að hægt væri að ná hagnaði. (Norsk Fiskeoppdrett 1982,
7(%): 16--21.) Í Danmörku eru hlutfallslega mjög fáar álaeldisstöðvar reknar með hagnaði.
(Nordisk Vannkultur 1986 (Nr. 6/7): 46-47). Á meginlandi Evrópu er álaeldi aðallega sunnan
til þar sem allar aðstæður til álaeldis eru hagstæðari. Fjármagnskostnaður er mun minni þar
sem állinn er alinn í ódýrum tjörnum, einnig er öll vinna mun einfaldari. Í Norður-Evrópu
þarf að byggja dýr mannvirki og endurnota og hreinsa sama vatnið til að halda
orkukostnaðinum niðri. ÍNorður-Evrópu er heitt vatn oftast fengið frá stóriðju. Hér á landi
er bent á að ódýrt heitt jarðvatn fáist. Það skal hafa í huga að heitt vatn hér á landi er dýrt og
að í erlendum álaeldisstöðvum, sem endurnota vatnið, er orkukostnaður hlutfallslega lágur
vegna endurnotkunar. Einnig skal bent á meiri flutningskostnað hér á landi, bæði á gleráli til
landsins og útflutningi til Evrópu.

Sjúkdómar: Ekki er vitað til að álaeldi, eins og gert er ráð fyrir að stundað verði hér, sé
hagkvæmt þó að nokkrar stöðvar hafi sýnt hagnað í góðæri, og er því ekki réttlætanlegt að
taka áhættu með innflutning á álalirfum. Bent skal einnig á að margir fiskeldismenn eru
mótfallnir innflutningi á álalirfum þar sem hætta er á að állinn flytji inn sjúkdóma sem gætu
valdið stóráföllum í laxeldi hér á landi. Vitað er að álalirfur, sem fluttar yrðu frá Evrópu,
gætu borið með sér ýmsa skaðlega sjúkdóma sem einnig hrjá laxfiska. Slíkur flutningur bar
m.a. veirusjúkdóminn IPN til Svíþjóðar. Sú veira hefur ekki fundist hér á landi og það gæti
haft afdrifaríkar afleiðingar ef hún bærist hingað.

Veiðar og eldi á íslenskum áli: Áður en farið er í innflutning á gleráli er nauðsynlegt að
kanna möguleika á að veiða glerál hér við land. Tilraunaveiðar fyrir nokkrum árum bentu til
þess að magn gleráls hér við land væri fremur lítið, að minnsta kosti sum ár. Hins vegar er sá
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möguleiki fyrir hendi að veiða gulál, ál sem hefur dvalist eitt til tvö ár í fersku vatni. Það ætti
fljótlega að koma í ljós hvort veiðar á gleráli eða guláli hér á landi væri raunhæfur möguleiki
til að koma upp álaeldi. Einnig fengist þekking á slíku eldi og meiri vitneskja um hvort það
væri hagkvæmt hér. Það má einnig benda á að veiðar og eldi á guláli er m.a. nýbyrjað í einni
álaeldisstöð í Noregi. Til að kanna möguleika álaeldis hérlendis þarf hið opinbera að leggja
fram fé til rannsókna á veiðum á áli og styðja við bakið á þeim sem hug hafa á að fara út í
slíkt eldi.

Niðurstöður: Þar sem óvíst er um arðsemi álaeldis hér á landi er ekki réttlætanlegt að
taka áhættu með að flytja ár eftir ár álalirfur inn í landið. Skynsamlegra er að hlúa að því
laxeldi sem fyrir er og stofna því ekki í hættu með innflutningi á álalirfum.

Arni Ísaksson.
Reykjavík, 2. maí 1988.

Valdimar Gunnarsson.

Fylgiskjal II.

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði:

Innflutningur á gleráli.
(Kynnt á fundi fisksjúkdómanefndar 28. apríl 1988.)

1. Talsverð hætta er á að sjúkdómar hættulegir laxfiskum berist með innflutningi á gleráli
tillandsins.
a. Hætta á innflutningi á sjúkdómum fylgir öllum flutningi á dýrum milli landa og
höfum við Íslendingar langa reynslu af því.

b. Þessi hætta er enn þá meiri í tilfelli glerála vegna þess að þeir eru upprunnir úr villtu
umhverfi þar sem vitað er að smit er fyrir hendi.

e. Ekki er hægt að tryggja að gler álarnir séu smitlausir. Sýnatökuaðferðir byggjast á
tölfræðilegum líkum á því að finna tiltekið smitmagn í ákveðnum hópi. Þar sem um
lítið smitmagn er að ræða verða aðferðirnar óöruggari.

d. Þeir glerálar sem hér um ræðir eru hættulegri heldur en glerálar sem koma hingað við
eðlilegar göngur vegna þess að þeir eru fangaðir í vatnakerfum erlendis þar sem vitað
er að smit er fyrir hendi.

e. Áll tímgast ekki undir manna höndum og þess vegna þarf að flytja inn glerál á hverju
ári ef hefja á álaeldi. Þetta gerir það að verkum að við verðum í stöðugri hættu og
reynslan er sú að hætta er á að fyrr eða síðar berist einhverjir sjúkdómar tillandsins
vegna slíks innflutnings.

f. Miklar breytingar geta orðið á sjúkdómsástandi erlendis á stuttum tíma og eykur það
á óöryggi.

g. Glerállinn er mun varhugaverðari heldur en innflutt laxahrogn sem eru sótthreinsuð
og undan fiski sem er rannsakaður og telst ósýktur eða eldisfiskur sem alinn hefur
verið undir heilbrigðiseftirliti allt sitt líf.
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2. ÞÓ að hægt sé að draga úr líkum á því að sýklar berist úr innfluttum gleráli í
einangrunarstöð í laxfiska er hættan eftir sem áður fyrir hendi.

3. Nýir sjúkdómar, sérstaklega veirusjúkdómar, geta haft veruleg áhrif á efnahag
fiskeldisstöðva, uppbyggingu eldis á laxfiskum og jafnvellaxveiðar hér á landi.
a. Ekki hafa enn verið einangraðar veirur í íslenskum laxfiskum. Þetta gefur fiskeldi
mikla sérstöðu.

b. Veirusýkingar eru mjög erfiðar viðfangs vegna þess að fúkalyf duga ekki gegn þeim
og bóluefni eru ekki til gegn þeim veirum sem skapa þá hættu sem hér um ræðir.

c. Þær veirur, sem hættulegastar eru og hugsanlega gætu borist tillandsins, geta falist
inni í hrognum og gerir það baráttuna gegn þeim enn þá erfiðari því að þá dugir ekki
að sótthreinsa hrogn fyrir dreifingu.

4. Ef innflutningur yrði leyfður þarf að auka viðbúnað fisksjúkdómayfirvalda gífurlega,
bæði vegna aukins eftirlits og eins til þess að geta tekist á við ný vandamál sem álaeldi og
innflutningi sjúkdóma væri samfara.
a. Í dag tekst fisksjúkdómayfirvöldum rétt að halda í horfinu hvað varðar heilbrigðis-
eftirlit og sjúkdómavarnir þær sem þegar eru stundaðar og eru vart betri annars
staðar.

b. Miðað við aukið umfang fiskeldis í landinu þarf þess vegna nú þegar að bæta aðstöðu
og starfskraft við heilbrigðiseftirlit og fisksjúkdómavarnir. Innflutningur á gleráli
mun því óumflýjanlega dreifa kröftum þeirra starfsmanna sem nú hafa öðlast reynslu
á þessu sviði.

5. Undirritaðir vita ekki til þess eins og sakir standa að álaeldi sé stundað erlendis á þann
hátt sem ætlun er að stunda það hér á landi, í þeim mæli að hagkvæmt sé og réttlætt geti
þá áhættu sem tekin er á innflutningi sjúkdóma. Erfitt er að meta hver hagkvæmni yrði
við íslenskar aðstæður.
a. Stofnkostnaður er mikill hvort sem litið er til endurnotkunar vatns eða sóttvarna.
b. Þau svæði, sem hugsanlegt væri að flytja glerálinn frá, hefðu einokunaraðstöðu hvað
varðar innflutning til Íslands.

e. Forsendur hvað varðar sjúkdóma á þessum svæðum geta breyst fyrirvaralaust og
hvert á þá að leita? Á að taka meiri áhættu eða á að stöðva starfsemina?

d. Næsta víst er að fyrr en seinna munu sýklar, sem hættulegir geta reynst laxfiskum,
berast með innfluttum gleráli tillandsins. Þá þyrfti e.t.v. að eyða heilum árgangi ála
úr stöðinni og hún orðið óstarfhæf um lengri eða skemmri tíma.

6. Rétt er undir þessum kringumstæðum að huga að því hvar skaðabótaábyrgð væri ef slys
hlytist af innflutningi á gleráIi.
a. Ef smit berst tillandsins með gleráli hver er þá ábyrgur fyrir þeim skaða sem af gæti
hlotist?

b. Hver bætir skaðann ef hann er hægt að bæta? Innflytjandinn? Hið opinbera?
e. Rétt er að benda á dóm sem féll nýlega í Noregi þar sem hið opinbera var dæmt til
þess að greiða fiskeldisbændum skaðabætur vegna kýlaveikismits sem varð af
löglegum innflutningi á laxaseiðum frá Bretlandi sem áttu að vera samkvæmt
vottorði laus við kýlaveiki. Væntanlegur innflutningur á gleráli yrði frá Bretlandi.

Sigurður Helgason. Árni M. Mathiesen.
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Fylgiskjal III.

Til þingmanna í landbúnaðarnefnd efri deildar.
(4. apríl 1988.)

Ég leyfi mér að senda ykkur ljósrit af niðurstöðum í skýrslu Franks Mincks, cand.
scient., sem starfar hjá Dansk Akvakultur Institut sem er ein kunnasta stofnun Evrópu á
sviði rannsókna á eldisfiski. Frank Minck hefur meiri reynslu af álaeldi og rannsóknum á áli
en nokkur þeirra manna sem um þetta mál hefur fjallað hér á landi. Hann segir réttilega að
aldrei sé hægt að tryggja fullkomlega að ekki berist smitsjúkdómar með áli. En hann bendir
á leiðir sem komi í veg fyrir þessa hættu og niðurstöður hans ganga þvert á fullyrðingar
þeirra íslensku fræðimanna sem hafa látið álit sitt í ljós. Ég læt einnig fylgja ljósrit af bréfi frá
Bristol Channel Fisheries þar sem þeir kynna nýja aðferð við einangrun áls áður en að
útflutningi kemur sem er enn ein trygging fyrir því að smitsjúkdómar berist ekki með þessum
fiski.

Rétt er að taka það fram að innflutningur á áli er heimilaður í langflestum löndum
Evrópu þar sem hann er á annað borð tekinn til eldis. Fullyrðingar Veiðimálastofnunar um
að eldi á áli sé ekki arðbært eru út í hött og byggjast á röngum forsendum, þ.e. tilraunum þar
sem notað var affallsvatn frá verksmiðjum sem þurfti að súrefnisbæta með gífurlegum
tilkostnaði.

fsáll hf. á mikið af gögnum um álarækt, svo og skýrslur og athuganir sem gerðar hafa
verið fyrir félagið. Nefndarmönnum stendur til boða að skoða þessi gögn.

Undirritaður er einnig tilbúinn að koma á nefndarfund hvenær sem er.

Með góðum kveðjum,
Árni Gunnarsson.

Niðurstöður í skýrslu Franks Mincks.

4. VARNARAÐGERÐIR GEGN DREIFINGU SJÚKDÓMA
Við innflutning á gleráli, sem veiddur er í náttúrunni, er útilokað að hægt sé að fullyrða

að þeir séu lausir við smitsjúkdóma, m.a. vegna þess að þeir eru einungis stuttan tíma í eldi
áður en þeir eru fluttir út.

Af þeim sökum er nauðsynlegt að viðhafðar séu varúðarráðstafanir til að uppfylla
eftirfarandi skilyrði:
1. Verndun þeirra fiskstofna, sem fyrir eru, gegn sjúkdómum sem ekki eru fyrir í
stofnunum.

2. Verndun þeirra ála sem fyrir eru í eldi og eru lausir við sjúkdóma.
Eftirfarandi aðgerðir skulu gerðar og munu þær minnka þá hættu sem er samfara

innflutningi á lifandi fiski:

a. Innflutningur á gleráli skal aðeins vera frá stöðum þar sem lýst hefur verið yfir að ekki
séu fyrir smitandi sjúkdómar.

b. Áður en innflutningur á sér stað skulu glerálarnir rannsakaðir.
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c. Glerálar , sem fluttir hafa verið inn, skulu settir í einangrun í sóttkví að lágmarki í hálft
ár. Á þeim tíma skal állinn rannsakaður með tilliti til þess hvort um smitsjúkdóma sé að
ræða.

d. Glerállinn skal tekinn til meðferðar með sjúkdómsverjandi lyfjum gegn sníkjudýrum.
e. Hluti af eldisstöðinni, sem notuð er sem sóttkví, skal hafður með endurnýtingu á vatni.
Þetta eykur líkurnar á að smit í álunum magnist sé um smitsjúkdóma að ræða.

f. Hverri sendingu af gleráii, sem flutt er inn, skal haldið algjörlega aðskilinni frá öðrum
yfir allan þann tíma sem állinn er í sóttkví.

g. Hluta af frárennsli stöðvarinnar skal leiða gegnum ker með urriða- eða laxaseiðum sem
eru rannsökuð reglulega með tilliti til sjúkdóma, sjá kafla 3.

h. Allt frárennsli skal sótthreinsa í sérstakri stöð með klóri eða natríumlút (pH = 10).
1. Hið sótthreinsaða frárennsli skal leiða um lokaðar leiðslur beint í sjó.
J. Sóttkví skal vera fjarri öðrum fiskeldisstöðvum .
k. Starfsmenn skulu ekki vinna í öðrum eldisstöðvum á sama tíma.

5. NIÐURSTAÐA
Reynslan af álaeldi í stöðvum með endurnotkun á vatni hefur sýnt að veirusjúkdómar

hafa ekki verið vandamál jafnvel þótt framleiðslan byggist á stöðugum innflutningi á gleráli
sem veiddur er í náttúrunni. Fljótt á litið má álykta að smithætta sé mikil en rannsóknir hafa
sýnt að áll ber sjaldan með sér veirusjúkdóma og auk þess er álaveira ekki smitandi fyrir
urriða.

Reynslan af bakteríusjúkdómum sýnir einnig að sýkingar í áli í fersku vatni eru
sjaldgæfar og einnig að þeir verða fljótlega ónæmir fyrir venjulegum sjúkdómsvaldandi
bakteríum.

Sníkjudýr valda aftur á móti vandamálum í stöðvum með endurnotkun á vatni en í
urriðaeldi eru þekktar nokkrar aðferðir gegn þeim sem bæði eru notaðar til fyrirbyggjandi
aðgerða og til lækninga.

Strangt eftirlit með smitsjúkdómum á innfluttum gleráli, einangrun í sóttkvíum,
sótthreinsun á frárennsli og að það sé leitt beint á haf út eru nokkrar af þeim
varúðarráðstöfunum sem gefa besta vörn gegn dreifingu á smitsjúkdómum til staða, þar sem
eldi á laxi eða urriða er þegar fyrir hendi, og til náttúrlegra fiskstofna.
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