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Varðar frumvarp til laga um umhverfisvernd, 528 mál

í  bréfi dagsettu 24. febrúar er óskað umsagnar varðandi humvarp til laga um 
umhverfisvernd og fer áíit undirritaðs hér á eftir:

1. Varðar 4. grein.
I greininni eru taldir upp aðilar sem umhverfisráðherra hefur samiáð við varðandi 
stefnumótun í náttúruvernd. Þar eru taldar upp nokkrar af rannsóknastofiiunum 
atvinnuveganna, sem verða að teljast fulltrúar nýtingarsjónarmiða. Undiritaður telur að í 
þessarri upptalningu ætti einnig að koma fram “embætti veiðimálastjóra”, sem veitir 
heimildir til ýmisra firamkvæmda við ár og vötn og samþykkir tilhögun þeirra (sbr. VII 
kafli laga nr.76/1970 um lax- og silungsveiði með síðari breytingum, greinar 39-43). Þar 
við bætast skyldur veiðimálastjóra varðandi leyfísveitingar til fiskeldis og hafbeitar og 
eftirlit með þeini, sbr. IX kafla sömu laga.

2. Varðar 6. grein
Hér er sett fram reglugerðarákvæði, sem þyrfti að vera mjög virkt vegna skörunar milli 
stjórnsýsluaðila. Því er nauðsynlegt að aðrir stjórnsýsluaðilar hafí tækifæri til áhrifa á 
þessa reglugerðarsmíð (sbr. 4,grein hér að ofan).

3. Varðar 10. grein
Eins og lagt var til varðandi 4. grein telur undiritaður eðlilegt að embætti veiðimálastjóra 
eigi fastan fulltrúa á Náttúruverndarþingi. Auk þess sem áður var talið má benda á 
hlutverk embættisins sem opinber umsagnaraðili varðandi virkjanir á fallvötnum landsins, 
sem geta haft margvísleg áhrif á laxfiska í ám og vötnum og hafa stóraukið fjölda 
stöðuvatna á landinu.

4. Varðar 13. grein
I greininni er rætt um tillitsemi við eignaraðila, þar á meðal vegna skógræktar og 
landgræðslu. Hér væri eðlilegt að tíunda einnig veiðskap, þar sem veiðimenn, sem 
stangaveiði stunda, eru mjög viðkvæmir fyrir umferð annarra aðila í nágrenni veiðiánna 
og utanaðkomandi aðilar geta valdið verulegum búsifjum með þvf að styggja fisk. Aðeins 
er minnst á þetta atriði í síðstu málsgreininni en kveða þyrfti sterkar að orði.

5. Varðar 14. og 16. grein
Eðlilegt væri að benda á að umferð gangandi og ríðandi manna ætti ekki að vera mjög 

nærri verðmætum veiðiám. Sama gildir raunar um heimild til að tjaida samkvæmt 20. 
grein. Stangaveiðimenn hafa í mörgum tilfellum greitt stórfé fyrir veiðileyfi og búast við 
því að fá að veiða truflunarlaust. FjarlægðamÖrk umferðar frá veiðiám væru heppileg.





6. Varðar 18. grein
Eðlilegt væri að benda aðilum á að haft sé samráð við veiðifélög varðandi umferð á ám og 
vötnum. Umferð gúmmíbáta og eintrjáninga getur truflað veiðiskap og á ekki rétt á sér þar 
sem hann er stundaður, Annarsstaðar væri hægt að stunda siíka iðju að skaðlausu og þá að 
höfðu samráði við stjórnsýslu- og nýtíngaraðila svæðisins, þ.e. veiðiféiagið.

7. Varðar41. grein
í síðustu málsgrein greinarinnar þarf að urtdanskilja 75. grein laga nr. 76/1970 um lax- og 
silungsveiði með síðari breytingum, sem tekur til banns við því að flytja lifandi 
ferskvatnsfíska til landsins en hinsvegar mögulega heimild til innflutnings á hrognum 
þessarra físka samkvæmt meðmælum físksjúkdómanefndar.

8. Varðar 47. -  49. grein
í sambandi við efnistöku úr ám og vötnum er rétt að benda á eftirfarandi ákvæði i 43. 
grein laga um lax- og silungsveíði, sem kom í lögin 1994: ” Nú er fyrirhugaö að taka 
jarðefni eða gera mannvirki í eða við veiðivatn(á eða stöðuvatn), sem hœtta er á að hafi 
áhrif á Hfríki vatnsins, og skal þá veiðimálastjóri láta fara fram líffrceðiiega úttekt á 
viðkomandi veiðivatni áður en ráðist er í framkvcemdina. Kostnað a f úttekiinni greiðir sá 
er að framkvœmdiwi stendur. Þegar niðurstaða liggur fyrir skal heimilt að ráðast í 
viðkomandi framkvæmd enda samþykki veiðimálastjóri tilhögun þeirra "

Auk þess að ná til efnistöku úr árbotni, tekur þetta ákvæði einnig til annars jarðrasks í ám, 
svo sem veiðistaðagerðar, brúargerðar og annarra mannvirkja við ár. Þar sem hér er oft 
um minni háttar aðgerðir að ræða, sem oftast snerta nýtingu árinnar, er nauðsynlegt að 
fylgja þessu ferli varðandi framkvæmdir, sem ekki skaða lífríkið og ekki eru til lýta í 
umhverfínu. Afskipti Náttúruvemdar ríkisins kæmu þá fyrst og fremst tíl, ef ekki næðist 
eining milli veiðimálastjóra, landeigenda og framkvæmdaaðila á forstigi varðandi 
skaðsemi framkvæmdanna á náttúru og umhverfí. Slík verkaskipting mundi spara báðum 
aðilum tíma, ijármuni og fyrirhöfh en til þyrfti að koma formlegt samkomulag eða 
reglugerðarákvæði samkvæmt 6. grein lagafrumvarps um náttúruvernd.

Undirritaður hefði talið eðlilegt að frumvarpið hefði borist til umsagnar hjá embættinu á 
fyrri stigum, einkum vegna þeirrar skörunar sem er að verða milli stjórnsýsluaðila í hinum 
ýmsu ráðuneytum. Þótt málið sé nú á lokastigi, er þess vænst að tillit verði tekið til ofan 
nefndra athugasemda.

Virðingarfyllst
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Arni ísaksson, veiðimálastjóri





3.árg. I.tbl. januar 1999
NÝSKIPAN STJÓRNSÝSLU OG EFTIRLITS í  VEIÐIMÁLUM

Inngangur
j j  Þetía fréttabréf er endurskoöun á fréttabréfi 

veiðimáíastjóra frá því f október 1997, sem fjallaði um 
fyrirkomufag stjórnsýsfu í veiðimáfum. Þessi endurútgáfa er 

j nauðsynleg vegna viðamikília breytinga á hlutverki 
i  embættisins með lagabreytingum f júnf 1998, sem færðu 
I megnið af stjórnsýslu veiðimála frá landbúnaðarráðuneyti til 
I embættís veiðimálastjóra.
I  Á árinu 1997 voru gerðar þær skipulagsbreytingar að 

skilja rannsókna- og þjónustuþátt veiðimáianna frá 
stjórnsýsluþættínum. Var þetta aðaílega gert til að koma tii 

l móts við ýmis ákvæði stjórnsýsiu og samkeppnislaga, m.a. f 
| Ijósi þess að sértekjur Veiðimálastofnunar voru orðnar yfir 
l helmingur af ársveltu og vegna hugsanlegra áhrifa 
l stjórnvaldsákvarðana veiðimálastjóra á kaupendur rannsókna 
1 og þjónustu. Við aðskilnaðinn urðu til tvær stofnanir, annars 

vegar embætti veiðimálastjóra, sem fer með stjórnsýslu og 
opinbera upplýsingasöfnun en hins vegar Veiðimálastofnun, 
sem annast rannsóknir og þjónustu við hagsmunaaðila.

Mikilvægt skref f þessa átt var raunar stígið með breytingu 
á laxveiðilögunum á árinu 1994, en þá var skiíið á milli 
verkefna veiðimátastjóra annarsvegar og rannsóknastofnunar 
í veiðimálum hinsvegar, sem skyidi starfa f umboði stjórnar 
hagsmunaaðila.

Tilgangur þessa fréttabréfs er að útskýra helstu drættína I 
starfi stjórnsýsluaðilanna, þ.e. veiðimálastjóra, 
veiðimáianefndar og Fiskræktarsjóðs eftir þessar breytingar. 
En einnig að benda á ýmis atriði sem verið hafa f brennidepli 
í stjórnsýslunni undanfarið og almenna þróun veiðímála.

Embætti veiöimálastjóra
Eftir ofannefndar lagabreytingar hefur embætti 

veiðimálastjóra verið eflt sem óháður stjórnsýsluaðili, sem fer 
með stjórnsýslu málaflokksins í umboði landbúnaðarráðherra. 
Hinsvegar geta aðilar skotið ákvörðunum embættisins til 
iandbúnaðarráðuneytis sem æðra stjórnsýslustigs.

Embættið ber ábyrgð á allri stjórnsýslu og kerfisbundinni 
gagnasöfnun varðandi ár og vötn og hefur f vaxandi mæli 
komið að umhverfismálum sem stjórnvald og umsagnaraðili. 
Helstu verkefni embættisins samkvæmt lögum eru sem hér 
segir:
*->Annast stjórnsýsiu í veiðimálum og hafa umsjón með 
nýtingu veiðihlunninda
*->Vera landbúnaðarráðherra tíl aðstoðar um alit sem að 
stjórn veiðimála lýíur.
•->Veita undanþágur samkvæmt ákvæðum laxveiðilaganna 
•->Gera tillögur um setningu reglugerða og annarra ákvæða í 
samræmi við ofan nefnd lög.
•->Samræma og hafa heiidaryfirsýn yfir merkingar laxfiska og 
veita fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum heimildir til 
merkinga með skilyrðum.
•->Gefa út heimildir til rannsókna á ferskvatnsfiskum. 
•->Annast söfnun skýrslna um veiði, fiskrækt og fiskeldi. 
Embættinu er hins vegar heimilt að fela öiðrum fyrirtækjum

eða stofnunum ýmsa þætti úrvinnslunnar í verktöku gegn 
greiðslu.

•->Skrásetja félagslega og Ifffræðilega þætti varðandi veiðímál 
og halda um það gagnabanka, sem verði aðgengilegur fyrir 
einstakiinga og hagsmunaaðila þeim að kostnaðarlausu, 
hugsanlega með tölvutengingu. Stefnt verði að samvinnu við 
hagsmuna- og rannsóknaaðila varðandi skrásetningu í slfkan 
gagnabanka.
•->Ákvarða veiðiáiag og stangarfjöída f veiðiám með samþykki 
veiðimálanefndar.
•->Hafa yfirumsjón með veiðieftirliti og öðru eftirliti varðandí 
veiðimá! og skipa eftirlitsmenn.
•->Samþykkja fiskræktaráætlanir fyrir veiðivötn.
•~>Heimila gerð fiskvega og samþykkja tilhögun þeirra og 
annarra verklegra framkvæmda við veiðivötn í samræmi við 43. 
grein laxveiðilaganna og láta gera fíffræðilegar úttektir á 
kostnað framkvæmdaaðila ef þurfa þykir.
•->Gefa umhverfisráðuneyti og stofnunum þess umsagnir 
varðandi virkjanir og aðrar verklegar framkvæmdir sem snerta 
ár og vötn.
•->Stuðla að félagslegri uppbyggingu í veiðimálum I samræmi 
við iög og halda gagnabanka um starfsemi og fjárhagslega 
afkomu veiðifélaga til að styrkja og bæta innheimtu 
Fiskræktarsjóðs.
•->Veita leyfi til fiskeldis og gefa út rekstrarleyfi fyrir fiskeldis- 
og hafbeitarstöðvar að undan genginni úttekt á frárennsli og 
öðrum þeim búnaði sem tilgreindur er I starfsleyfi.
•->Vera fulltrúi veiðimála I flsksjúkdómanefnd 
•->Tilnefna aðiía í undirmat veiðimála
•->Vera I forsvari fyrir Fiskræktarsjóði I umboði 
veiðimáianefndar.
•~>Meta styrkbeiðnir tii Fiskræktarsjóðs varðandi verklegar 
framkvæmdir og gera úttektir á þeim I verklok.
•->Vera tengiliður ráðuneytisins við erlenda stjórnsýsluaðila og 
aiþjóðastofnanir á sviði veiðimála svo sem NASCO og ICES. 
Veiðimálastjóri getur falið rannsóknaaðila I veiðimáium að 
sinna starfi í vinnunefndum á vegum ofangreindra aðila, enda 
greiði hið opinbera kostnaðinn.
•->Gæta hagsmuna veiðimála gagnvart Evrópubandaiaginu og 
tilskipunum þess.

Veiðimáianefnd
Veiðimálanefnd er stjórnsýslunefnd í veiðimálum, sem gætir 

hagsmuna veiðiréttareigenda og stangaveiðimanna I ýmsum 
málum sem snerta stjórnsýslu málaflokksins. Verkefni 
nefndarinnar eru fjölmörg samkvæmt lögum en I stuttu máli eru 
þessi helst:
•->Vera landbúnaðarráðherra til aðstoðar við stjórn veiðimála. 
•->Mæla með setningu reglugerða samkvæmt lögunum. 
•~>Vera veiðimálastjóra til aðstoðar við stjórn veiðimála. 
•->Ákveða félagssvæði veiðifélaga og mæla með staðfestingu 
á samþykktum þeirra og arðskrám ásamt veiðimálastjóra. 
•->Mynda stjórn Fískræktarsjóðs.
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Fiskræktarsjóður
Fiskræktarsjóður starfar samkvæmt 92. og 93. grein !aga nr. 

76/1970 með síðari breytingum. Veiðimálanefnd myndar stjórn 
sjóðsins en tekjur bans eru 2% gjatd af skfrum tekjum veiðifélaga 
og 3 %o af óskírum tekjum vatnsaflsstöðva vegna sölu á orku til 
almennings og samkvæmt sérsamningum til stórnotenda.

Sjóðurinn hefur styrkt mannvirkjagerð í veiðimáium í áratugi, 
bæði íaxastigagerð og eldisstöðvar en á siðari árum hefur hann 
lagt ýmsum máiefnum f veiðimálum iið. Þannig hefur sjóðurinn á 
undanförnum árum reitt fram verulegt framlag til 
Norðuratiantshafssjóðsins til greiðslu á laxveiðikvótum við 
Færeyjar og Grænfand. Ennfremur til hagsmunaaðila vegna 
uppkaupa á laxalögnum f Hvalfirði og Borgarfirði. Fiskræktarsjóður 
hefur einnig lagt fram verulega fjármuni árlega ti! grunn- og 
hagnýtra rannsókna í veiðimálum.

Fiskræktarsjóður er mikilvægí afl fyrir framgang verkefna f 
veiðimálum og er þvf mjög brýnt að allir veiðiréttarhafar greiði 
íögboðin gjöld til sjóðsins. Á því hefur verið nokkur misbrestur 
einkum hjá minni aðiium sem veiða fýrir eigin landí eða ráðstafa 
sjálfir veiði til annarra og eru ekki íullir þáttakendur f starfsemi 
veiðiféíags. Sjóösstjórnin hyggst gera verulegt átak f innheimtu til 
sjóðsíns og nýta sér heimildir f reglugerð til að áætla gjöid á ýmsa 
eigendur veiðiréttar. Tií að forðast slfkt er nauðsyntegt að 
veiðiréttareigendur standi f skilum við sjóðinn og sendi yfirlit um 
veiði og kostnað, sem rekstrinum fylgja til veiðimáfastjóra. Þar sem 
fuilgiídur kostnaður er frádráttarbær frá tekjum áður en gjöld eru 
lögð á getur slfk skilvfsi, sem reyndar er lögboðin, sparað mikið 
ómak.

Ffutningar á fiski til stangaveiði
Ýmis konar umhverfismál eru að verða umsvifameiri f starfl 

veiðimálastjóra. Flutningar á eldis- og hafbeitarfiski til veiða f ám 
og tjörnum hafa aukist á undanförnum árum. Flutningar á 
hafbeitarfiski til veiði hafa verið bannaðir og háðir undanþágu 
iandbúnaðarráðuneytis samkvæmt reglugerð nr. 401/1988, en 
flutningar á eldisfiski háðir leyfi fisksjúkdómanefndar.

Með lagabreytingum á árinu 1998 var bann við fiutningi á eldis- 
eða hafbeifarfiski til stangaveiði sett I lög en veiðimálastjóra 
heimilað að veita tlmabundnar undanþágur, ef sllkt þætti fagíega 
ásættanlegt. Nokkur slfk erindi berast árlega og hafa undanþágur 
verið veittar í nokkrum tilfellum með ströngum skilyrðum. Rétt er 
að vekja athygli á ákvæðum 23. greinar laga um lax- og 
silungsveiði, sem fjallar um slíkar leyfisveitingar, og benda á að 
umsóknar- og leyfisveitingaferlið er tímafrekt og því nauðsynlegt að 
sækja um heimildir með góðum fýrirvara. Einnig er rétt að vekja 
athygli á því að notkun á aðkomustofnum f fiskrækt er háð 
sambærilegum leyfisveitingum.

Framkvæmdir við veíðiár
Við endurskoðun iaxveiðilaganna 1994 var bætt inn 

svohljóðandi grein (43.gr.), sem snertir framkvæmdir við veiðiár:
“Nó er fyrírhugaö að taka jarðefni eða gera mannvirki í eða við 

veiðivatn, sem hætta er á aö hafí áhríf á lífrlki vatnsins, og skal þá 
veiðimálastjóri léta fara fram Ifffræðilega úttekt á viökomandi 
veiðivatni áður en ráðist er I framkvæmdina. Kostnað af úttektinni 
greiðir sá er að framkvæmdum stendur. Þegar niðurstaða liggur fyrír 
skat heimilt að ráðast I viðkornandi framkvæmdir enda samþykki 
veiðimálastjórí tiihögun þeirra."

Ljóst er að þessi grein tekur til alira framkvæmda f og við 
veiðivötn, svo sem malartekju, veiðistaðagerðar, miðlunar- 
mannvirkja og annarra mannvirkja sem ekki eru háð umhverfismati 
samkvæmt lögum nr. 63/1993.

Nauðsynlegt er að veiðiréttareigendur snúi sér til embættisins 
varðandt allar slfkar framkvæmdir, hvort sem þær eru á vegum 
veiðifélaganna sjálfra, verktaka eða opinberra aðila. Oft er samráð 
fuiinægjandi og stundum figgja Ifffræðiiegar úttektir fyrir. Við 
skulum hafa f huga að óvönduð veiðistaðagerð getur verið skaðleg 
fyrir árnar og valdið óánægju meðal annarra f veiðifélagi. Einnig er 
Ijóst að sömu leikreglur verða að gilda varðandi rask f ánum hvort 
sem um landeiganda eða utan að komandi aðila er að ræða.

Fiskræktaráætlanir
Samkvæmt 23. grein laxveiðiiaganna er Öllum veiðifélögum 

skylt að gera fiskræktaráætlun og senda veiðimáfastjóra tif 
samþykktar. Hugsunin með þessarri grein, sem kom f lög 1994, var 
sú að, ef gerð væri langtímaáætíun um fiskrækt f ánum, væri 
auðveidara að afgreiða ýmis konar leyfi til veiðifélaga jafnvel til 
lengri tlma. Má þar benda á klakleyfi, íeyfi til flutninga á eldis- og 
hafbeitarfiski og notkun á hafbeitarstofnum til fiskræktar, þar sem 
veiði byggir á sleppingum gönguseiða. Enn hafa fáir aðiiar skilað 
inn fiskræktaráætlun og mun beiðni um siikt verða endurnýjuð á 
næstunni ásamt eyðublaði, sem mun auðvelda veiðifélögum gerð 
sllkrar áætlunar.

Nokkuð hefur borið á því að veiðiféiög hafi ekki leítað eftír 
heimild til klakveiði, þó skýrt ákvæði sé um sifkt í 23. grein 
iaganna. Rétt er að benda á að slfk leyfi hafa mikið upplýsingagildi 
fyrír stjórnsýsluna á meðan langtímaáætlanir um ræktun í einstaka 
ám liggur ekki fýrir. Einnig hafa verið sett inn f leyfið ákvæði um að 
seiðin séu nýtt til ræktunar f viökomandi á og ekki verði um 
útflutning á hrognum að ræða. Undirritaður vill hvetja 
hagsmunaaðila til að fylgja þessum ákvæðum laganna og benda á 
að brotaiamir hjá veiðifélögum gagnvart iögunum geta grafið undan 
virðingu annarra þegna fyrir öðrum greinum þeirra svo sem banni 
við laxveiðum f sjó.

Veiði laxa í hafbeitarstöövum
Sem kunnugt er hefur verið mikil óánægja meðai veiðiréttarhafa 

og stangaveiðimanna vegna töku á laxi f hafbeitarstöðinni f 
Hraunsfirði. Vegna þessa setti landbúnaðarráðherra samkvæmt 
meðmælum veiðimálastjóra og veiðimálanefndar svohljóðandi 
regiugerð I júlí 1997:
1. f  Hraunsfírði á Snæfellsnesi má eingöngu veiða lax I gildru sem 
hann gengur I af sjálfsdáðum. Ádráttur á ósasvæðum fyrír framan 
gildruna eróheimill.
2. Giidran skal staðsett I fersku vatni miðað við smástreymisflóð og 
vatni beint I ákveðna rás til aö auðvelda fiskgöngu.
3. Brot á reglum þessum varða viðurlögum samkvæmt iögum um 
tax-og silungsveiði nr. 76/1970, með síðari breytingum.
4. Reglur þessar eru settar samkvæmt heimiid í 67.gr. laga nr. 
76/1970 um lax- og silungsveiði, með sfðarí breytingum og öðlast 
gildi 1. ágöst 1997. Jafnframt eru úr gildi felldar reglur um töku á 
hafbeitaríaxi I Hraunsfirði nr. 314/1996.

Rekstrarleyfi eldisstöðva
Með breytingu á lax- og silungsveiöiiögunum 1994 komu inn 

ákvæði um rekstrarleyfi eldisstöðva, sem íandbúnaðarráðherra 
veitir samkvæmt meðmæium veiðimálastjóra. Með lagabreytingum 
1998 er útgáfa rekstrarleyfa falin veíðímálastjóra (sbr. 62 gr. 
laganna). Sem kunnugt er veitir Hollustuvernd ríkisins og fulltrúar 
hennar á landsbyggðinni starfsleyfi fyrir eidisstöðvar. Starfsleyfin 
eru veitt með ýmsum skilyrðum varðandi frágang á frárennsli og 
útbúnaði. Tilgangurinn með rekstrarleyfi er sá að veita aðhald 
varðandi þessi skilyrði og að veiðimálastjóri gefi út rekstrarleyfi eftir 
úttekt á búnaði stöðvannna.

Mikilvægt er að fýlgja þessu ákvæði vel eftir, þar sem fjöldi 
þeirra stöðva, sem hafa afrennsli t ferskt vatn, hefur aukist. Á það 
etnkum við minni stöðvarnar, sem stunda silungsefdi, en slíkar 
stöðvar hafa til þessa haft tiltöíuiega lítið aðhaid og eftirlit. Gera 
þarf úttekt á starfsemi þessarra stöðva á næstu misserum.

Eldisfrarnleiðsla 1997
Teknar hafa verið saman tölur um fiskeldi fyrir árið 1997 en 

embætti veiðimálastjóra ber ábyrgð á söfnun slíkra upplýsinga og 
heidur um það gagnabanka. Með upplýsingar einstakra 
eidisfyrirtækja er farið sem trúnaðarmál og eru þær einvörðungu 
nýttar vegna ákvarðanatöku í stjórnsýslunni, t.d. varðandi 
ieyfisveitingar. Af óviðráðaniegum ástæðum urðu nokkrar tafir á 
gagnasöfnun fyrír 1997 en stefnt er að þvf að upplýsingar 
varðandi éidisframleiðslu 1998 verði tiltækar í sfðasta lagi f byrjun 
apríl 1999. Gagnasöfnun vegna framleiðsiu 1997 var aö mestu 
unnin af Veiðimáíastofnun, sem hér er þakkað fýrir.

Skýrslur fengust frá 41 aðila og eru samanteknar tölur sýndar f 
töflu hér að neðan. Alis voru starfandi 44 fiskeldisstöðvar, þar af 37 
seiða- og eldisstöðvar, 4 tilraunastöðvar og 3 stöðvar f hafbeit.



3
Tll fiskræktar var ráöstafað um 806.000 seiöum í öllum 

stærðarflokkum en til hafbeitar um 1.250.000 gönguseiðum. 
Grunnupplýsingar varðandi eldisframleiðslu 1997 eru sýndar í 
töfíunni hér að neðan en nánari upplýsingar veitir Sumarliði 
Óskarsson hjá embætti veiðimálastjóra. Auk þeirra tegunda sem 
sýndar eru í töflunni hér að neðan, voru einnig í eldi : Sæeyra, 
Þorskur, Sandhverfa, og Steinbftur. Þessar tegundir komu lítið 
sem ekkert til slátrunar. Allar þyngdartölur hér að neðan eru 
umreiknaðar yfir í óslægðan fisk.

ELDISFRAMLEIÐSLA 1997
Fisk Sala Saia Heitdar-
tegund Innanlands. Eriendis. framleiðsla.

Tonn* Tonn* Tonn*
Eídislax 1360 1194 2554
Hafbeitarlax 8,4 38 46,4
Eldisbleikja 78 566 644
Eldísregnbogi 89 400 489
Eídisurriði 0,3 0 0,3
Lúða 1,8 0 1,8
Barri 0 3 3

* Umreiknað f óslægðann fisk.

Eftirlit í veiöimálum
Eftir aðskilnað rannsókna og stjórnsýslu og skiptingu 

fjármagns milii aðila á árinu 1997 myndaðist nokkur óvissa um 
fjármögnun veiðieftirlits og til þess voru ekki ætlaðir fjármunir í 
flárlagafrumvarpi fyrir 1998. Fjárlaganefnd brást vel við beiðni um 
stuðning við verkefnið og veitti til þess 2.6 miiljónir á árinu 1998. 
Sambærileg fjárveiting á árinu 1999 er um 3.0 milljónir, sem mun 
gera embættinu kleift að halda uppi hefðbundnu eftirliti og aukinni 
skráningu á sjávarlögnum til silungsveiði umhverfis landíð.

Með lögum nr. 50/1998 er ábyrgð á veiðieftirliti alfarið flutt til 
embættis veiðimálastjóra. Þannig skipar embættið 
veiðieftirlitsmenn bæði á vegum hins opinbera og samkvæmt 
beiðni veiðifélaga. Veiðimálastjóri gefur einnig út erindisbréf 
eftirlitmanna, sem tíundar eftirlitssvæði og skyldur samkvæmt 
lögum.

Eftiríitsmenn hins opinbera fýigjast með því að sjávarveiði 
laxfiska sé lögleg og bann við laxveiðum i sjó sé virt en er etnnig 
skylt að fylgja eftir öðrum ákvæðum laxveíðilaganna t.d. varðandi 
flutning á fiski mifíi landssvæða til stangaveiði og varðandi 
rekstrarleyfi eldis- og hafbeitarstöðva.

Veiðieftirlií á árinu 1998 var með hefðbundnu sniði. Þó var 
iögð meiri áhersfa á skráningu sjávarlagna, bæði löglegra 
silungslagna og þeirra ólöglegu lagna, sem fundist hafa víða um 
land. Nokkur breyting varð þó á eftirlitssvæðum og eftirlitsmenn 
embættis veiðimálastjóra gerðu úttekí á ýmsum svæðum 
norðaníands, sem grunsamleg hafa þótt.

Þótt ástand á sumum stöðum sé engan veginn nógu gott, telja 
eftirlitsmenn að ástand sé betra í sumum landshíutum heldur en á

undanförnum árum. Hluta má senniíega rekja til meiri virðingar fyrir 
lögunum vegna virks eftiríits, en einnig er minna af iaxi á ferð með 
strönd landsins vegna minnkandi hafbeitar. Hinsvegar er ijóst að 
enn eru stór vandamál á ferðinni, einkum á norðanverðu landinu, 
og er þar mest áberandi bióraveiði á laxi í leyfilegar silungsiagnir 
og hugsanleg laxveiði í tengslum við innfjarðaveiði á rauðmaga og 
grásieppu.

Veiðieftirlít teíst einn þáttur fiskfæktar og veiðiþjófnaður hefur 
þekkst í áratugi. Sérstaklega er mikilvægt að auka og bæta eftirlit 
með ströndum landsins á göngutfma laxins. Á sama tíma og tugum 
milijóna er varið til að kaupa upp iöglegar laxalagnir er það 
óásættanlegt að lax sé veiddur E fjölda siiungsiagna um land allt. 
Eftirlit þarf því að auka og huga að ieiðum til að draga úr netaveiði 
á silungi f sjó á aðalgöngutfma laxins. Minna veiðiálag á þessa 
stofna f sjó mundi skila sé f auknu magni af bleikju f fersku vatni á 
haustin og því betri stangaveiði. Jafnframt þarf að koma 
netaveiðum á þessum tegundum í sjó f fastar skorður en skráning 
lagna og veiði f þær virðist vera f molum vfðast hvar.

Staða laxa- og silungsstofna
Stangaveiðin 1998 var um 40 þúsund laxar, sem er f ríflegu 

meðallagi og jókst veruiega frá fýrra ári. Má þvf segja aö verulegur 
bati hafi komið f Ijós varðandi afkomu laxastofna við landið, einkum 
þeirra sem dvelja eitt ár í sjó. Þróun f afkomu tveggja ára iaxa mun 
hinsvegar koma f Ijós á árinu 1999. Verði áframhaldandi bati í 
afkomu íaxastofna hér á iandi getum við vei við unað miðað við 
flestar okkar nágrannaþjóðir, þar sem laxastofnum hefur hnignað á 
undanförnum árum.

Sem betur fer virðist ástand sjóbleikju og sjóbirtingsstofna hér á 
iandi vera gott vfðast hvar og f góðu samræmi við batnandi 
lífsskilyrði f sjónum umhverfis landið. Þessir stofnar halda sig 
innfjarða með ströndum iandsins og lenda þvf ekki f óþekktum 
áhrifavöldum á íjarlægum slóðum. Ástand þessarra stofna viða 
erlendis hefur hins vegar versnað verulega, einkum á 
Bretlandseyjum, og hafa böndin borist að aukningu á laxalús í 
kjölfarið á auknu laxeldi f kvfum á innfjörðum.

Bæta þarf og auka skráningu ( stangaveiði á sjóbleikju og 
sjóbirtingi f ám landsins, sem getur aukið verðmæti þessarar 
auðlindar verulega og styrkt ferðaþjónustu á viðkomandi svæðum.

Aðsetur og símanúmer
Veiðimálastjóri, Veiðimálanefnd og Fiskræktarsjóður hafa 

aðsetur ásamt Veiðimálastofnun f Vagnhöfða 7 f Reykjavík 
Sameiginlegur sfmi er 567-6400 en bréfasfmi veiðimálastjóra er 
567-8850 og tölvupóstur er veidimalastjorn@veidimalastjori.is

VEfÐlMÁL, fréttabréf veiðimáfastjóra, veiðimáianefndar og 
Fiskræktarsjóðs. Umbrot og myndir: Sumariiði Óskarsson. Ritstjórí 
og ábyrgðarmaöur: Ámi fsaksson
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 English summary -

In 1997 and 1998 a structural change was enacted with 
respect to the management and research of freshwater fish 
species in lceiand. The main purpose was to separate 
management and administration of the fisheries from the research 
and services branch, which has been increasingiy dependent on 
private income for its subsistence. Addiíionaliy the overall 
responsibility for the administration and management of 
freshwater fisheries resources was transferred from the ministerial 
ievel to the Directorate of Freshwater Fisheries. To bring this 
about considerable changes were made to the Salmonid Fisheries 
Act. This newsietter summarizes the tasks of the administrative 
and management authorities in the wake of these changes.

The Directorate of Freshwater Fisheries
The main tasks of the Directorate of Freshwater Fisheries 

according to the revised Act are the folfowing:
•~>AdmÍnister and enforce the Salmonid Fisheries Act.
•->Serve in advisory capacity to the Minister of Agriculture 
regarding freshwater fisheries and salmonid aquaculture. 
•->Supervise the management of freshwater fisheries and species. 
•->lssue fish farming permits and coordinate salmonid farming 
licenses in cooperation with environmental regulatory agencies. 
•~>Propose new regulatory measures according to the Freshwater 
Fisheries Act.
*->Administer tagging of freshwater species and íssue tagging 
licenses .
*->lssue freshwater fisheries research iicenses 
*->Coilect statistics regarding freshwater fisheries, fish farming 
and various activities related to freshwater fisheries matters. 
*->Approve enhancement plans for rivers.
*->Permit and administer fish-v/ay construction.
*->Regulate construction and other human activities on rivers and 
lakes.
•-»Administer the Salmoníd Enhancement Fund on behalf of the 
Freshwater Fisheries Committee.
•->Appoint bayliffs and coordinate enforcement in coastal areas. 
•-»Appoint bayliffs for enforcement duty on rivers and lakes. 
*->Monitor and coordinate lcelandic participation in international 
activities regarding freshwater fisheries management.

The Freshwater Fisheries Committee
The Freshwater Fisheries Committee is a regulatory body, 

whích works closely wíth the Direcíor of Freshwater Fisheries. Its 
members are mostly nominated by the resource users, i.e. river 
owners, anglers and fish farmers. The committee acts in advisory 
capacity to the Minister of Agriculture, primarily regarding issues 
related to the formation of river associations and various 
communal disputes. The committe forms the board of the 
Saimonid Enhancement Fund.

PRIMCIPLES OF THE ICEUNDIC FRESHWATER MANAGEMENT SYSTEM

The Salmoníd Enhancement Fund
The Salmonid Enhancement Fund was established through an 

amendment of the Freshwater Fisheries Act in 1970. Its income is 
derived from two sources:
*->A 2 % levy on the nett income from salmonid fishing and 
angling collected from fishing association on river and lakes.
•->A 3 %o levy on the gross earnings from sales of hydroelectric 
power to the public.
•->A 3 %o levy on the gross earnings from the sales of 
hydroelectric power to large scale users through special 
agreements.

The fund has historically supported enhancement facilities 
such as building of fish-ladders and rearing stations, but has in 
recent years given generous grants to other causes such as quota 
leases by the North Atlantic Salmon Fund, buy-out of netting rights 
in southwéstern lceland and supported various basic and applied 
research projects of the institute of Freshwater Fisheries.

Other issues
The newsletter also highlights various issues, which have been 

of concern within the lcelandic freshwater fisheries community in 
recent years. The main points stressed are the foliowing:
•->A new clause was introduced into the Saimonid Fisheries Act 
in 1994 adding administration of construction, gravel mining and 
various other human activities on rivers and lakes to the duties of 
the Directorate.
*->Fisheries enhancement píans are now mandatory in the 
freshwater sector.
•-»A new regulatory measure prohibíts estuarine harvest of 
salmon in ranching faciiities.
•->The need for stronger fisheries enforcement aiong the lcelandic 
coast to curtail poaching is emphasized.
*->A short summary is provided on the status of salmonids in 
lceland, including saímon, sea-charr and sea-trout. Saimon 
catches in 1997 were símilar to 1996 almost 20% below the 1974- 
94 average. Salmon catches in 1998 were well above thé 20 year 
average. Sea-charr and sea-trout catches have been reasonably 
good indicating that those stocks are in good shape. A short 
summary of the aquaculture production of saímonids in lceland is 
also presented.
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