
Ed. 150. Nefndarálit [14. mál]
um frv. til laga um fiskeldi i sjó.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og sent það til umsagnar Búnaðarfélagi Íslands, Félagi
áhugamanna um fiskrækt, Fiskifélagi Islands, Hafrannsóknastofnuninni, veiðimála-
nefnd og veiðimálastjóra. Umsagnir hafa borizt frá þessum aðilum öllum.

Enginn þessara aðila leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt. Félag áhugamanna
um fiskrækt og Fiskifélagið leggja til, að það verði samþ. með verulegum breytingum,
en aðrar umsagnir verða að teljast neikvæðar.

Allt fiskeldi í sjó er mjög á tilraunastigi enn sem komið er og raunar algjörlega
á frumstigi, ef undan er skilið eldi vatnafiska. ÞÓ má segja, að jafnvel eldi þeirra sé
á frumstigi, ef undan er skilið eldi í litlum, lokuðum þróm, sem annaðhvort eru þá
í fjöru eða á sjávarströnd, svo að nærtækt er að dæla sjávarvatni í þær, og mun
tæpast átt við slíkt, þegar talað er um fiskeldi í sjó. Eldi vatnafiska í lokuðum
fjörðum má kalla, að enn þá sé á draumastiginu, og jafnan miðað við það, að fiskur-
inn gangi að mestu leyti sjálfala, en þroska hans flýtt eftir þörfum og ástæðum með
fóðurgjöf, sem nýtist illa og er því dýr í hlutfalli við eftirtekju. Frumvarp það, sem
hér liggur fyrir, mun einkum vera miðað við hugmyndir um slikt fiskeldi, þvi að
eldisstöðvar vatnafiska við ár og læki þurfa ekki slíka löggjöf.

Nefndin telur, að þær umsagnir, sem fyrir liggja, sýni, að æskilegt er, að þetta
mál verði betur athugað, áður en löggjöf er sett um það, og tekur undir álit Bún-
aðarfélags Islands, að rétt sé að fresta lagasetningu um fiskeldi i sjó á þessu þingi,
en málið verði undirbúið Í nefnd, þar sem fulltrúar séu bæði frá landbúnaði og
sjávarútvegi.

Það mun ekki heldur þurfa að tefja framkvæmdir í fiskeldismálum, þó að þessi
löggjöf bíði næsta þings.

Meðvísun til framanritaðs leggur nefndin til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnar-
innar.
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