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Eftti: Kœra vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að ekki skuli framkvæmt
mat á umhverfisáhrifum vegna sjókvíaeldis á laxi íKlettsvík, Vestmannaeyjum
Hér með kærir undirritaður, f.h. eigenda Haffjarðarár á Snæfellsnesi og
Verndarsjóðs villtra laxa (NASF), ákvörðun Skipulagsstofnunar frá. 3. apríl sl. um að
sjókvíaeldi á laxi af norskum stofni í Klettsvík, Vestmannaeyjum skuli ekki háð mati
á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000, sbr. 2. mgr. 12. gr. laganna.
Aðalkrafan er að umhverfisráðherra felli ákvörðun Skipulagsstofnunar úr fíildi, en til
vara að ráðherra úrskurði að framkvæmdaaðili láti fara fram mat á umhverfisáhrifum.
Áður en vikið verður að því efnislega hvers vegna kærandi telur skylt að
framkvæmdin fari í mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 verður
vikið að formsatriðum málsins. Annars vegar ákvæðum hafnalaga og hins vegar
vanhæfi Veiðimálastofnunar, sem og veiðimálastjóra til að gefa umsögn eftir að þau
urðu aðilar málsins.
Efnislega byggist kæran á því að fyrirhugað laxeldi hafi umtalsverð
umhverfisáhrif. Eru röksemdir fyrir því tvíþættar. Annars vegar þau varanlegu áhrif
sem stroklax af erlendum uppruna hefur á villta laxastofna með erfðamengun og
smitsjúkdómum. Hins vegar er krafist mats á umhverfisáhrifum vegna yfirvofandi
skerðingar á eignarréttindum sem hin umtalsverðu umhverfisáhrif laxeldisins hafa í
för með sér fyrir veiðiréttareigendur um allt land.
Með vísan til ákvæða laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum,
stjórnsýslulaga nr. 37/1993, hafnalaga nr. 23/1994 og reglugerðar nr. 377/1985 um
Vestmannaeyjahöfn, ákvarðana Skipulagsstofnunar ríkisins, dags. 6. desember 2000
um matsskyldu sjókvíaeldis á laxi við Brimnes við Eyjafjörð, dags. 8. desember 2000
um matsskyldu sjókvíaeldis í Ystuvík í Eyjafirði, dags. 5. febrúar 2001 um
matsskyldu sjókvíaeldis í Stakksfirði út af Vogastapa, dags. 13. febrúar 2001 um
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matsskyldu sjókvíaeldis á iaxi í Steingrímsfirði og dags. 29. nóvember 2000 um
matsskyidu sjókvíaeldis á laxi í Reyðarfirði er staðfest var af umhverfisráðherra þann
2. apríi 2001, er ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 3. apríl sl. um að fyrirhugað
sjókvíaeldi á laxi af erlendum stofni í Klettsvík við Vestmannaeyjar skuli ekki sæta
mati á umhverfisáhrifum kærð á grundvelli eftirfarandi röksemda.

I.

FORMSATRIÐI

1,

Framkvæmá innan hafnarsvœðis Vestmannaeyjahafnar

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er innan hafiiarsvæðis Vestmannaeyj ahafnar,
sbr. I. kafla hafnarreglugerðar fyrir Vestmannaeyjahöfn nr. 377/1985.
Skv. 2. gr, hafnalaga nr. 23/1994 er höfh svæði til lestunar, losunar og
geymslu fljótandi fara (skipa), og Öllum skal heimil notkun hafnarinnar.
Skv. 13. gr. hafnarlaga nr. 23/1994 skal skipulag hafnarsvæðis miðast við
þarfir hafnarinnar og er skylt að hafa samráð m.a. við Siglingastofnun íslands við gerð
þess. Ekki er vítað til þess, að neitt slíkt skipulag hafi verið gert, sem heimilar
sjókvíaeldi á hafnarsvæði Vestmannaeyjahafnar.
Með ólíkindum er, að nokkrum manni skuli detta í hug að staðsetja sjókvíaeldi
innan hafnarsvæðis. Það er í fyrsta lagi óheimilt skv. hafnalögum og varla þarf að
rökstyðja, að sjókvíaeldi er óheppileg starfsemi innan um og í nágrenni við skipa- og
bátaumferð.
Þá athugast einnig, að reglug. nr. 377/1985 veitir sveitarfélaginu eða
hafnarstjóminni engan ráðstöfunarrétt á hafnarsvæðinu nema til reksturs hafnar. Með
reglugerðinni afsalar ríkið sér að engu leyti eignarrétti á hafinu og landhelginni utan
netlaga, þar sem kvíamar eiga að staðsetjast.
Þegar af þessari ástæðu bar Skipulagsstofnun að vísa málinu frá og benda
framkvæmdaaðilum á þennan formgalla málsins.
2.

Hœfi Veiðimálastofnunar og Veiðimálstjóra sem umsagnaraðila

Ákvörðun Skipulagsstofnunar byggir aðaliega á síðari umsögn veiðimáiastjóra
dags. 21/3 2001, sem byggir aftur á umsögn Veiðimálastofnunar dags. sama dag. Fyrir
liggur að eldið á að vera í samstarfi m.a. við Veiðimálastofnun og veiðimálastjóra,
í II. kafla sveitarstjómarlaga nr. 37/1993 er kveðið á um sérstakt hæfi
einstaklinga og ástæðu vanhæfis aðila til meðferðar máls. Samkvæmt ólögfestum
reglum stjómsýsluréttar eiga sömu sjónarmíð við um einstakar stofhanir.
Efiir að framangreindar stofnanir em orðnir beinir þátttakendur í
“tilraunaeldinu”, hafa þær verulegra hagsmuna að gæta varðandi niðurstöðu málsins,
enda vekur skyndileg stefnubreyting þeirra furðu hvað varðar mat á umhverfisáhrifum
sjókvíaeldis. Hingað til hefur Veiðimálastofnun, þar sem helstu sérffæðingar landsins
á þessu sviði starfa, staðið fast á þeirri skoðun, að sjókvíaeldi á laxi skufi sæta mati á
umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000. Með ummælum sínum dags. 21. mars sl.
staðfestir Veiðimálastofnun beina hagsmuni stofhunarinnar af niðurstöðu málsins:
(íVeiðimálastofnun er reiðubúin að Ieiða þœr tilraunir og rannsóknir sem þ ö rf
er á í samvinnu við eldisaðilann, íslandslax svo og aðra rannsóknaraðila. Stofnunin
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styður því umsókn Islandslax sem nauðsynlegan undanfara umhverfismats. ”
(leturbreyting kœranda).
Veiðimálastjóri og Veiðimálastofnun eru sem aðilar málsins því orðin vanhæf
til að gefa umsagnir um matsskyldu sem óháðir sérfræðingar, og eru þau þar með
vanhæf til allrar síðari meðferðar málsins.
Þegar af þeirri ástæðu ber
umhverfisráðherra að fella ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 3. apríl sl. úr gildi og
leggja fyrir stofnunina að taka málið til lögmætrar meðferðar.

II.

EFNISLEGAR KRÖFUR UM MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM

3.

Umtalsverð umhverfisáhrif

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum skulu
allar íramkvæmdir sem taldar eru upp í 2. viðauka við lögin háðar mati á
umhverfisáhrifum ef þær hafa í for með sér umtalsverð umhverfisáhrif vegna
umfangs, eðlis eða staðsetningar. í g-lið 1. tl. 2. viðauka er þauleldi á fiski þar sem
ársframleiðsla er 200 tonn eða meiri og fráveita til sjávar, háð mati ef um er að ræða
umtalsverð umhverfisáhrif. í 3. viðauka eru tilgreindar viðmiðanir sem fara skal eftir
er matsskylda er metin. Umsvif fyrirhugaðs sjókvíaeldis í Klettsvík eru yfir
framangreindum stærðarmörkum.
Sérfræðingar Veiðimálastofnunar telja í grein sinni sem birtist í
Veiðimanninum í júní sk (nr. 162), með vísan til fjölda rannsókna og fræðirita sem
tilgreind eru, að veruleg hætta sé á því að villtir laxastofnar skaðist vegna laxeldis í
sjó, m.a. vegna erföablöndunar við erlenda laxastofna. í greininni segja sérfræðingar
Veiðimálastofnunar að eldisfiskur spilli villtum fiskistoftium með erfðamengun og
sjúkdómum, og valdi með því tjóni sem ekki verður bætt síðar. Sýnt hefur verið fram
á að eldislax blandast hæglega náttúrulegum stofnum. Þegar það gerist getur það leitt
til breytinga á erfðasamsetningu villtra stofna með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
Almennt er víðurkennt að 2-5% fiska sleppur úr kvíum án þess að sérstök óhöpp komi
til. I greinínni segja sérfræðingamir m.a.:
uÞegar laxaseiði ganga til sjávar þá lœra þau leiðina sem farin er og nota til þess öll
skilningarvit, sjón, lykt og skynjun á segulsviði og straumlagi. Þegar lax er rœndur
þessari reynslu ratar hann ekki heim. Það er nóg að lax missi afhluta leiðarinnar til
að hann rati ekki heim. Þetta hefur verið sýnt fram á í tilraunum erlendis, t.d. í
Noregi... Rannsóknir hafa sýnt að e f gönguseiði sleppur úr kví leitar það þangað á
ný þegar kynþroska er náð en fer síðan í ferskvatn í nágrenninu, gjarnan laxveiðiá
þegar nœr dregur hrygningu. Sleppi fiskur síðar úr kvtum verður rötunin “heim”
ómarkvissari og getur sá flakkað meira og leitað í ár á stærra svœöi þegar hann
verður kynþroska. ”
A f þessu má ráða að kvíaeldi á laxi í sjó í einum landshiuta getur hæglega haft
áhrif á villta laxastofna í ám um allt land. Sérfræðingar Veiðimálastofnunar benda
einnig á það í grein sinni að sjukdómar eru viðvarandi vandamál í öilu fiskeldi og
dæmi eru um það að sníkjudýr hafi breiðst út með strokfiski úr eldi.
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Skipulagsstofnun hefur í fyrri ákvörðunum sínum um matsskyldu sjókvíaeldis
tekið mið af varúðarsjónarmiðum og staðfest að varúðarsj ónarmið vegi þungt þegar
álitamál eru uppi um áhrif framkvæmdar á umhverfíð, sbr. skýrt orðalag í
ákvörðunum stofnunarinnar dags. 29. nóvember 2000, 6. desember 2000, 5. febrúar
2001 og 13. febrúar 2001. Er þar einkum og sér í lagi tekið mið af þeirri
sjúkdómahættu og hættu á erfðablöndun fyrir villta laxastofna er íylgir laxeldi eins og
fram kemur hjá umsagnaraðilum í þeim málum, einkum umsögnum
Veiðimálastofnunar, Náttúruverndar ríkisins og veiðimálastjóra..
Hefur
Skipulagsstofnun þar með staðfest að sjókvíaeldi á laxi feli í sér “umtalsverð
umhverflsáhrif sbr. l-lið 3, gr. laga nr. 106/2000, og sbr. einnig 3. viðauka við lögin.
I ákvörðun sinni um matsskyldu sjókvíaeldis á laxi í Klettsvík við Vestmannaeyjar eru
varúðarsjónarmið með Öllu gleymd. Að þessu verður vikið nánar hér á efdr.
4.

“Tilraunaeldi*’

Eins og áður er getið skal þauleldi á físki þar sem ársframleiðsla er 200 tonn
eða meiri og fráveita til sjávar tilkynnt til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um mat á
umhverfísáhrifum skv. 6. gr. laga nr. 106/2000, Engin undanþága er gerð hvað varðar
“tilraunaeldi”, né
heldur
undanþága hvað varðar
stuttan
gildistíma
starfsleyfis/framkvæmdaieyfis
eða
markmið
framkvæmdar.
Ákvörðun
Skipulagsstofnunar, sem tekur mið af þessum atriðum, er því ekki byggð á lögmætum
grundvelli, sbr. eftirfarandi ummæli í ákvörðun Skipulagsstofnunar:
“Tilraunaeldi í Klettsvík mun vœntanlega varpa Ijósi á hvort lax sem sleppur
þaðan muni með erfðablöndun eða áhrifum á búsvœði hafa áhrif á lax á Suðurlandi. ”
Svo virðíst sem Skipuíagsstofnun sé hér að falla frá lögskyldu mati á
umhverfísáhrifum framkvæmdar á þeirri forsendu að framkvæmdin sjálf feli í sér mat
á umhverfisáhrifum. Þessi sjónarmið eiga sér enga stoð í lögum nr. 106/2000 um mat
á umhverfisáhrifum, né Öðrum lögum eða reglum. Þegar af þeirri ástæðu og á
grundvelli laga um mat á umhverfisáhrifum, fyrri ákvarðana stofnunarinnar, úrskurða
umhverfisráðherra og annarra frarn kominna gagna, ber umhverfisráðherra að kveða á
um það að framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Engin lagastoð er fyrir þvi, að Skipulagsstofnun getí skilyrt ákvörðun um
matsskyldu framkvæmdar, sbr. ummælin um að “mikilvœgt er að rekstrarleyfi sé ekki
veitt fyrr en rannsóknaráœtlanir og upplýsingar um hverjir standa að rannsóknum
liggja fy r ir f Slík skilyrði eru byggð á einhverjum misskilningi, enda er það ekki
hlutverk Skipulagsstofnunar að binda hendur stjórnvalda sem um málið íjalla á síðari
stigum.
Hér má einnig benda á að umsögn Náttúruvemdar ríkisins dags. 22. mars sl. er
á sama misskilningi byggð, sbr. eftirfarandi ummæli:
“Náttúruvernd ríkisins leggst ekki gegn því að veitt verði undanþágafrá mati
á umhverfisáhrifum á framangreindu laxeldi 1000 t/ár svo fremi sem að ekki verði
veitt rekstrarleyfi fyrr en rannsóknaráœtlun, samþykkt a f Veiðimálastofnun og
Veiðimálastjóra, liggur fyrir og að allar leyfisveitingar geri ráð fyrir að hœgt sé að
stöðva reksturinn e f í Ijós kemur að hann veldur óásœttanlegum áhrifum á
umhverflð. ”
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Nafngiftin “Tilraunaeldi” er rangnefni fyrir dulbúna atvinnustarfsemi. 1000
tonna eldi á ekkert skylt við tilraunir, heidur er þar á ferðinni hrein framleiðsla í
atvinnuskyni. E f ætlunin er að gera vísindalegar tiiraunir með sjókvíaeldi í Klettsvík,
þarf að standa að því með allt öðrum hætti, Vísast þar um til meðfylgjandi áiitsgerðar
Jóns Kristjánssonar, fiskifræðings.
Þá athugist, að staðhæfmg framkvæmdaaðila, að 1000 tonna eldi hans sé af
svipaðri stærð og eldi ísnó er röng. Eldi ísnó var aðeins 250 tonn. Þar voru jafnframt
eingöngu notaður íslenskur laxastofn.
5.

Heildstœtt mat

Þegar tekin er ákvörðun um matsskyldu framkvæmdar skv. 6. gr. iaganna skal
ákvörðun byggð á heildstæðu mati á efnisatriðum 3. viðauka og framkomnum
umsögnum og athugasemdum. Hvað varðar sjókvíaeldi á laxi skal einkum taka til
skoðunar þau atriði sem nefhd eru í töluliðum li (eðli framkvæmdar/stærð og
umfang),
liii
(eðli
framkvæmdar/nýting
náttúruauðlindar),
liv
(eðli
framkvæmdar/slysahætta), 2iv(b) (staðsetning framkvæmdar/álagsþol náttúrunnar
m.t.t. strandsvæða) og ti. 3 (hugsanlegir eiginieikar framkvæmdarinnar) í 3. viðauka
við lögin.
Fyrirhugað laxeldi í Klettsvík er 1.000 tonn miðað við ársframleiðslu. Stærð
og umfang fiskeldisins skal skoða í ljósi staðsetningar þess.
Stærð fyrirhugaðs eldis í KÍettsvík er margföld sú viðmiðun sem
tilkynningaskylda er miðuð við í 2. viðauka við lögin. Engin lögbundin undanþága er
fyrir hendi hvað varðar stærra eldi en 200 tonn né hvað varðar tímalengd
starfsieyfis/ffamkvæmdaieyfis, sbr. það sem áður er sagt um “tilraunaeldi”.
Hvað staðsetningu varðar hefur það ekki úrslitaáhrif að laxveiðiár eru ekki í
allra næsta nágrenni eldisins (þó aðeins 67 km í ósa Ölfusársvæðisins) því að
strokfiskur leitar í ár á stærra svæði eins og sérfræðingar Veíðimálastofnunar hafa
staðfest. Þær röksemdir að iitlar líkur séu á erfðablöndun stroklax við viilta
laxastofna vegna fjarlægðar frá laxveiðiám eru því ekki einhlítar.
Hvað varðar nýtingu náttúruauðlindarinnar er á það að benda að til að ala 1
tonn af iaxi í sjókvíaeldi þarf a.m.k. 1,5 tonn af fóðri, sem aðallega er gert úr
fiskimjöU og í hvert tonn af fiskimjöli fara þónokkur tonn af öðrum fiski, svo sem
loðnu. Þvi er ekki um það að ræða að verið sé að búa til nýja fæðu, heldur er hér á
ferðinni umbreyting einnar fæðutegundar í aðra með stórkostlegri sóun á
náttúrulegum auðlindum sjávar.
Slysahætta vegna sjókvíaeldis á laxi er til staðar og er ekki um það deiit.
Alltaf sleppur einhver fiskur úr sjókvíum og hefur sú staðreynd verið staðfest af
Skipuiagsstofnun og umhverfisráðherra. Erfðamengun vilitra laxastofna er óafturkræf
um alia framtíð. Ef vilití laxinn biandast eldislaxinum og tapar með því hæfileika
sínum tii að rata heim í sína á og lifa þar af, má gera ráð fyrir hruni viiitra stofna
laxveiðiáa. Einnig eiga sjúkdómar, veirur og sníkjudýr frá stroklaxi eftir að herja á
vilitu laxastofnana.
Ekki er tekin afstaða til þess hér hver önnur áhrif framkvæmdarinnar, s.s.
mengunaráhrif á umhverfið, kunna að vera, en á það hefur verið bent að úrgangur frá
laxeldisstöð af þeirri stærð sem fyrirhuguð er í Klettsvík (1000 t.) er álíka og
skolpfrárennsii frá 3.000 manna byggð.
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Hér hefur verið greint frá margháttuðum áhrifum sem laxeldi í Klettsvík
kemur til með að hafa á umhverfið í ijósi ofangreindra viðmiðana í 3. viðauka við
lögin.
Þessi atriðí vega þungt
í því máii sem hér er til umijöllunar og
Skipulagsstofnun ber að taka mið af þeim við ákvarðanatöku um matsskyldu
framkvæmdarinnar.
Að teknu tiliiti til ofangreindrar hættu, og í Ijósi þess sem segir hér að framan
og í 6. lið hér að neðan, er einsýnt að lögum samkvæmt skuli fara fram mat á
umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðs sjókvíaeldis á laxi í Klettsvík, sbr. 6. gr. og 2. og
3. viðauka við lög nr. 106/2000.
6.

Varúðarreglan

í ákvörðun Skipulagsstofnunar sem hér er kærð er gengið út frá því að lax
sleppi úr sjókvíum, en þar segir m.a. að “í umfjöllun Skipulagsstofmmar um mat á
umhverýisáhrifum sjókvíaeldis á laxi a f norskum uppruna hefur ítrekaö verið bent á
takmarkaðar upplýsingar og reynslu a f áhrifum þess aö lax sleppi úr kvíum á
búsvæöi, sjúkdóma, sníkjudýr og erfðablöndun í villtum laxa- og silungastofhum.”
Skipulagsstofnun véfengir því ekki að margvísleg hætta fylgir sjókvíaeldi.
Sú regla umhverfisréttar að náttúran skuli njóta vafans (varúðarreglan, e.
precautionary principle) kemur fram í tilskipunum um mat á umhverfisáhrifum, sbr.
m.a. 2. gr. inngangsorða tilskipunar 97/11/EC og 1. mgr. 2. gr. tilskipunar
85/377/EEC eins og henni var breytt með tilskipun 97/11/EC. í 1. mgr. 2. gr. er
tilgreint að framkvæmdir sem eru líklegar til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif (e.
projects likely to have significant effects on the environment) skulu sæta mati á
umhverfisáhrifum. Með tilkomu varúðarreglunnar má segja að mötuð hafi verið sú
meginstefna sem er grundvöllur löggjafar um umhverfismál um heim allan, að
umhverfið og náttúran skuh njóta vafans en ekki eins og áður tíðkaðist að
framkvæmdir skyldu njóta hans (sjá frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum,
125.
löggjafarþing
1999-2000,
þskj.
644-386.
mál.).
Sérfræðingar
Veiðimálastofnunar hafa bent á hættuna og vísað til margra ffæðilegra rannsókna máli
sínu til stuðnings. Skipulagsstofnun hefur tekið undir varúðarsjónarmiðin og beitt
varúðarreglunni ítrekað í ákvörðunum sínum um matsskyldu laxeldis í sjó, sbr.
ákvarðanir um laxeldi í Reyðarfirði (staðfest af umhverfisráðherra), í Steingrímsfirði,
í Stakksfirði og við Brimnes í Eyjafirði. Ákvörðun Skipulagsstofnunar um laxeldi í
Klettsvík, þar sem ekki er dregið í efa hvaða hætta fylgir sjókvíaeldi, gengur í berhögg
við varúðarregluna, og þar með ákvæði tilskipana 85/377/EEC og 97/11/EC.
Þá er þess að geta að sá lax sem fyrirhugað er að nota er ekki af sama stofni og
íslenskir laxastofnar, heldur norskur lax sem er erfðafræðiíega mjög ólíkur íslenskum
stofnum.
Sérfræðingar Veiðimálastofnunar hafa með vísan til tilgreindra
fræðirannsókna bent á alvarlegar afleiðingar erfðamengunar vegna erlends stofns í
áðurnefndri grein sinni í Veiðimanninum nr. 162, júní 2000.
Meginatriðið hér, og jafnframt það alvarlegasta, er það að Skipulagsstofnun
víkur frá meginreglu umhverfisréttar um að náttúran skuli njóta vafans
(varúðarreglan). Á það skal minnt, að varúðarreglan hefur áður verið virt í ýmsum
ákvörðunum umhverfisráðherra varðandi mat á umhverfisáhrifum, enda hefur íslenska
ríkið undirgengist þær skyldur skv. EES samningnum.
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7.

Alþjóðlegar skuldbindingar varðandi varúðarregluna

Alþjóðlegar skuldbindingar sem ísland hefur undirgengist kveða á um að virða
skuii varúðarregluna (e. precautionary principle), s.s. 73. gr. EES samningsins, 1. mgr.
2. gr. tilskipunar 85/377/EEC eins og henni hefur verið breytt með tilskipun 97/11/EC
(2. gr. inngangsorða) og Ríó samningurinn um líffræðilega fjölbreytni , einkum 14.
gr.
Með vísan til framangreindrar umflöllunar um varúðarregluna, og ef ákvörðun
Skipulagsstofnunar varðandi fiskeldi í Klettsvík gefur rétta mynd af því hvemig
ákvæði tilskipana 85/377/EEC og 97/11/EC hafa verið innleidd í íslensk lög og/eða
hefur verið beitt hérlendis, sbr. þær skyldur sem fsland hefur undirgengist samkvæmt
EES samningnum, heíur ísland ekki staðið rétt að innleiðingu ákvæða tilskipimarinnar
í íslensk lög og þar með gerst brotlegt við EES samninginn.
Ennfremur skal hér minnt á ábyrgð ríkisins gagnvart þeim sem verða fyrir
tjóni þegar ekki er staðið rétt að ínnleiðingu ákvæða tilskipunar í lög, sbr. dóm
Hæstaréttar í máli nr. 236/1999, upp kveðinn 16. desember 1999, og ráðgefandi álit
EFTA dómstólsins í máli E-9/97, dags. 10. desember 1998.

8.

Skerðing eignarréttinda

Ljóst er að sjókvíaeldi á laxi í Klettsvík felur í sér yfirvofandi skerðingu á
eignarrétti, sem er friðhelgur skv. 72. gr. stjómarskrárinnar. Bæði hinu opinbera og
einkaaðilum eru settar skorður af tilliti til eignarréttar annarra hvað varðar frelsi til
athafna. Samkvæmt sakarreglunni ber sá sem tjóni veldur á eignum annarra af
ásetningi eða gáleysi, bótaábyrgð á tjóninu, Eldi á laxi af erlendum stofni í Klettsvík
kemur nær ömgglega til með að hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna um allt land,
sbr. það sem áður segir um yfirvofandi hættu. Þannig er vemleg hætta á því að hinir
villtu stoíhar spillist og sjúkdómar og sníkjudýr berist í villta laxinn, fyrir utan önnur
ófyrirsjáanleg vistfræðileg áhrif. Þau áhrif og skaði sem slíkt fiskeldi ylli yrðu
varanleg, óvenjuleg og veruleg. Þar eru í húfi hagsmunir eigenda allt að 2000
lögbýla, sem eiga aðild að 77 laxveiðiám.
Með því að setja villta stofna í hættu eru verðmæti laxveiðiáa verulega skert,
og þar með eignir veiðiréttareigenda.
Þar er um varanlega skerðingu á
eignarréttindum að ræða. Einnig af þeirri ástæðu ber að láta fara fram mat á
umhverfisáhrifum, þar sem “umhverfV er í j-lið 3. gr. laganna skilgreint sem
“samheiti jyrir menn, dýr, plöntur atvinnu og efnisleg v e r ð m æ t i Vísað er til
íramangreindrar umfjöllunar hvað varðar mat á viðmiðum samkvæmt 3. viðauka
Komi til þess sjókvíaeldis, sem um er fjallað í máli þessu, áskilja umbjóðendur
mínir sér rétt til að gera skaðabótakröfur á hendur framkvæmdaaðila og eftir atvikum
leyfisveitendum.
Þá er ekki útilokað að leyfisveitendur geti bakað sér refsiábyrgð skv. hgl. og
sérlögum í þessu sambandi.
Enda þótt það varði ekki beinlínis kröfugerð þessa, þykir rétt að geta um
nauðsyn þess, að eignaréttur þriðja aðila fái sérstaka vernd gagnvart tjóni af völdum
hugsanlegs sjókvíaeldis á laxi. Því fylgja kæru þessari nokkrir minnispunktar um
ábyrgðartryggingar vegna tjóns þriðja aðila við sjókvíaeldi.
1 Convention on Biological Diversity. Fullgíltur a f íslands hálfu 12. september 1994, öðlaðist gildi
I I . desember 1994.

7

Með vísan til þess sem að framan greinir um formgalla málsins og þess að eldi
á laxi af eriendum uppruna í Klettsvík felur í sér umtalsverð umhverfisáhrif, er ítrekuð
krafa um það aðallega að umhverfisráðherra felli ákvörðun Skipuiagsstofnunar úr
gildi, en tii vara að ráðherra kveði á um það í úrskurði sínum að sjókvíaeidi á iaxi af
norskum uppruna í Klettsvík skuli háð mati á umhverfisáhrifum í samræmi við
ákvæði Íaga nr. 106/2000.

Virðingarfyilst,

Óttar Yngvason hrl.

Meðfylgjandi: 1. Grein 5 sérfræðinga hjá Veiðimálastofnun í Veiðimanninum nr. 162,
júní 2000, um fiskeldi í kvíum.
2. Greinargerð Jóns Kristjánssonar, fískifræðings.
3. Minnisblað um ábyrgðartryggingar.
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ftir s k ip b r o t fiskeldis í
hæð, lágt hitastig sjávar, hætta á undkv íu m við ísla n d á níirkælingu, hafíshætta og fjarlægð frá
u nd a ára tu g n u m og byrjmörkuðum . Einnig mætti nefna lágt
un þess tíu n d a er nú
ka u p í lö n d u m sem k e p p a um
skvndilega áhugi hjá m ö rg uBm
a n dað
a rík ja m a rk að þ.e. í löndum Sreyna slíkt eldi að nýju. H v a ð hefur
A m e rík u . L íffræ ðilegar f o r se n d u r
breyst sem g e rir þ a ð að v e rk u m ?
hafa b a tn a ð eins og fyrr er rakiö,
Það sem h efu r breyst, laxeldi í kvím e ð tilko m u betri sjú k d ó m a v a rn a
um til hagsbóta, e r að fluttur hefur
og eldisstofna scm k y n b æ u ir hafa
verið inn n orsk u r lax sem valinn var
verið tii þess að henta eldinu betur.
og k y n b æ ttu r m.t.t. v a x ta rh ra ð a og
Lað er hins veg ar ekki fo rsk o t á
síðk yn þro ska. E in n ig h e f u r bólusa m k e p p n is lö n d þ ar sem þau hafa
setning seiða fyrir n o k k r u m sjúkþetta iíka, Samt sem áður hafa þessdóm um dregið úr afföllum í eldinu.
ir eldissto fn a r sín ta k m ö rk hvað
En það h efur fieira breyst. A furðav a rð a r Öldugang og undirkæ lingu.
verð á laxi er ekki n em a brot af því
E n g a r n ið u r s tö ð u r liggja fyrir um
sem á ð u r var. S a m k e p p n i e r hörð
það hvernig þeir muni reynast í eldi
og því h e fu r gen g ið best hjá þeim
í o pnum fjörðum íslands. Við augsem bú a við b e s tu a ð s tæ ð u r n a r til
lýsum eftir niðurstöðum um það frá
eidis.
þeim ra n n s ó k n a r s to f n u n u m sem
A ð ok k a r mati er þre n n t sem huga
hafa verið m eð ky nbæ tu r á Jaxfiskþ arf sérstakleg a a ð þ e g a r m e tið er
um æíluöum í eldi og hafa jafnframí
hvort reyna eigi kvíaeldi að nýju við
verið að mæia m eð kvíaeldí á laxi í
Island þ.e. h a g r æ n a r fo rsen du r, líffjölmiðlum up p á síðkastið.
fræðilegar fo rs e n d u r og h v o rt náttPá e r k o m ið að þeim þætti sem
úrulegum fisksto fn um og þ a r m eð
okk ur varðar mest sem störfum við
ra n n s ó k n ir á n á ttú ru le g u m fiskö ð ru m atv in n u v e g i *sé s to fn a ð í
hættu.
stofnum laxi'iska og eigum að gæta
A f hálfu þ e irr a sem só tt hafa um
þeirra, en þ a ð e r u hugsanleg neileyfi til þessa re k stra r eða mælt með
kvæð áhrif á þá stofna frá eklinu og
honum á o p in b e ru m vettvangi hafa
þ a r m eð á þann atvinn uveg sem á
ekki verið lagð ir fram n e in ir hagþeim byggir. Á h rifin geta verið
kvæmisútreikningar, cða greint frá í
margvísleg en heíst má telja: erfðahverju s a m k e p p n is s ta ð a o k k a r sé
fræðileg áhrif, vistfræðileg áhrif og
fólgin m ið a ð við þ æ r þ jó ð ír sem
sjúkdóm ahættu frá bakteríum , veirlengi hafa s tu n d a ð þ e t ta eldi. Við
um, sníkjudýrum og mengun. O kkur hefur verið b orið á brýn að hafa
auglýsum eftir því hér. b a ð sem augekki b e n t á ra n n s ó k n ir þessu til
ljóslega dregur ú r samkeppnishæfni
stuðnings. Þ ó tt þ a ð hafí m argo ft
eru verri aðstæður til eldis,fáir skjólverið gert skal h ér enn bætt um.
góðír síaðir, mikil illviðri og veður-
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E rfð a m e n g u n
Reynsla af kvíaeldi bæði hérlendis
og erlendis sýnir að lax sle p p u r úr
kvíum. Hérlendis hefur verið fylgst
með hlutfalli eldislax í nokk rum ám
t.d. E lliðaám og fylgdi innstreym i
flökkulax algerlega umsvifum í sjókvíaeldi.
Hæst kom st hlutfall
flökkulax í 30-40% af þeim laxi sem
gekk í Elliðaár og Leirvogsá en hans
hefur lftið orðið vart siðustu tvö til
þrjú árin (L ó ró lfu r A n to n sso n og
Sigurður G uðjónsson 1999. Þóróífur
Antonssn 1999). í Noregi er áætlað
að 2-5% laxa f kvfum sleppi, þessar
tö lu rv o ru hærri áður (N O U 1999:9)
en eru taldar hafa lækkað enn á síðasta ári. H v e rt eitt p rósent er þó
gríðarlegur fjóldi laxa þar. en framleiðsla eldislax var 415.000 tonn
1999.
Sýnt h efur verið fram á að flestar
laxveiðiár á íslandi eru með sérstaka
laxastofna sem eru erfðafræ ðilega
ólfkir öðrum laxastofnum. Stofnar í
sam a lan dshlula eru skyldari innbyrðis en sto fn a r úr Öðrum landshlutum . í m örg u m v a tn a k e rfu m
finnast fleiri en einn laxastofn.
Einnig hefur verið sýnt fram á að sá
norski laxastofn sem hér hefur verið
n o ta ð u r í stran deld isstö ðv um er
erfðafræðilega mjög ólíkur íslenskum villtum laxastofnum ( A n n a K.
D aníelsdóttir og fleiri 1997),
Þegar iaxaseiði ganga til sjávar þá
læra þau leíðina sem farín er og nota
til þess öll skilningarvit, sjón, Iykt og
skynjun á segulsviði og síraumlagi.
Legar lax er rændur þessari reynslu

ratar hann ekkí heim. í>að er nóg að
lax missi af hluta leiðarinnar til að
h an n rati ekk i heim. Þ e tta h e fu r
. verið sýnt fram á í tilraunum erlendis, t.d. í N o re g i ( H a n se n og fleiri
1989). R a n n s ó k n ir h afa sýnt að e f
gönguseiði sleppur íír kví leitar þ a ð
þangað á ný þegar kynþroska er náö
en fer síðan í ferskvatn í nágrenninu
gjarnan laxveiðiá þegar ruer d regur
hrygningu. Sleppi fiskur síöar úr kvíu m v e rö u r rö tu n in ''h e ím ” ó m a rk víssari og g e tu r sá flakkaö meira og
leitað í ár á stærra svæöi þegar hann

verðu r kynþroska. Eins er þ a ð mjög
h á ð þvf h venæ r lax sle p p u r hvað
míkið a f ho nu m lifir. H æ sta líftalan
er á Iaxi sem sleppur á gönguseíðastigi e ð a sk ön im u sfð ar og eins a f
laxi sem sle p p u r að vorlagí þ eg ar
kynþro ski náigast (H e g g b e rg e t og
fleiri 1993).
E f mikið innstreymí aðko m ulax á
sér stað m íðað við stofn árin n a r eða
þaö gerist ár eftir ár getu r það leitt
tíl brey tíng a á e rfð a sa m se tn in g u
viiltra stofna m eö ófyrirsjáanlegum
afleiðingum . H a id n a r h a fa verið

r á ð s te fn u r á vegu m A lþ jó ð a hafr a n n só k n a rá ð sin s (IC E S ) og AIþ jó ð a
la x a v e rn d u n a rs to fn u n in n i
(N A S C O ) og gefin út rit þ a r sem
varað er eindregið víð stofnablöndun og þvf að brjóta níður stofnamun
og líffræðilegan fjöibreylileika, sem
er afleiðing af m örg þúsund ára aðlögun viðko m and i sto fna að umhverfi sínu (IC E S M a rin e Science
Symposia vol 205).
R a n n s ó k n ir á g öng use iðum í
Eliiðaám, Úifarsá, Núpsá í Miðfirði
og V estu rdalsá í Vopnafirði hafa

sýnt ntikinn mismun á göngutím a og
hvað það e r sem ö rv ar seiðin til niðurgongu. Breytileikinn er rakinn til
m ísm u nandi u m h v e rfissk ily rð a á
hverjum sta ð og að a ö lö g u n seiðanna hiíti á hagstæð skilyrði víð sjógöngu sem afíur hefur áhrif á endurheimtur úr hafi (Þórólfur A ntonsson
ofl. 1995, Þórólfur A ntonsson og Siguður G uð jó nsson 2000). E k k i þ a rf
m örg o rð um á h rif þess að rugla
m eð s to fn a b iö n d u n eigin leik a og
sterka aðlög un þe ssa ra sto fn a að
sfnum h eim kynnum .
Sýnt hefur veríð fram á að eldislax
blan dast hæglega n á ttú ru le g u m
stofnum . Viðam'ikil r a n n s ó k n á írlandi sýndi að a f k o m e n d u r norskra
eidislaxa uxu h ra ð a r i á en náttúrulegur stofn á rin n a r, e n d a sto fn in n
vaiinn m e ð tilíiti til v a x ta r h r a ð a á
seiðastigi. Svo vel döfn uðu afkomendur eldislaxins að þeir lögðu undir sig m eiri hluta búsvæ ða árinn ar.
Því var meiri hluti gönguseiða sem
héldu til hafs a f k o m e n d u r ekiislax,
en einnig var n o k k u ð um blendinga
og lágt hlutfall n á itú r u le g ra seiða
(M cG innity og Oeiri 1997, CiiíTord
og fleiri 1998a,b).
Þ e g a r e n d u rheimtur úr hafi voru sko ðaðar kom í
ljós að n á n a st e k k e r t skiíaði sér til
baka sem fullorðínn lax af seiðum af
eidisstofninum, lítið af b lendingum
en eðlilega af nátturulegu seiðunum.
Niðurslaðan varð afar lítil laxgengd
í ána (A n d y F ergu son m unn. uppl.
2000).
S jú k d ó m a r
Sjúk dó m ar eru viðvarandi vandamál í öliu fiskeldi. Þ rá tt fyrir að
náðst hafi b e tri t ö k ‘‘á n o k k r u m
skæðustu sjú k d ó m u n u m m eð bólusetningu eru alltaf að k o m a upp erfið dæmi. Nýjasta dæmið er ISA veiran sem nu geisar í laxeldi í Færeyjum. S m itm ö gn un g e tu r átt sér stað
þar sem mikill lífmassi af fiski er til
staðar eins og í fiskeldi og g e tu r
borist þaðan í nálæg vistkerfi. Nýlegar r a n n s ó k n ir sýna að veira þessi
befur fundist í villtum laxí f K an a d a
og á B r e tla n d se y ju m (W h o risk e y
2000). Við sleppíngu lax í kvíar fer
lax í ný tt u m hverfi. Ö rv e r u f ló r a
svæðisins getur tirðið taxiuum erl'ið
og ekki gott að segja l'yrir um hvort
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það geti valdið vandkvæ ðum í eldinu.
Sjúkdóm ar koma einnig upp í náttúrunní en s to fn a r þ a r hafa betri
möguleika á að hreinsa sig af þeim,
þ ar sem þé ttle ik i e r minni. Þ e g ar
kýlaveiki kom upp í Elliðaánum fyrír nokk rum árum er líklegt að afleiðingarnar hefðu orðið verulega verri
ef kvíaeldi hefði verið á gönguleið
þess fisks og smit borist í kvíafiskinn. Þá eru aðstæ ður smitm ögnunar
fyrir h endí og a u k n a r Ifkur á útbreiðslu í fleiri náttúrulega stofna á
því svæði.
D æm i er um að s n í k j u d ý r hafi
breiðst úl m e ð fiski úr eldi t.a.m.
dreifing snfkjudýrsins G. salaris frá
Svíþjóð til N oregs, sem eytt h e fu r
laxi í tugum áa þar. Laxalús g e tu r
magnast upp í tengslum við kvíaeldi
á laxi. Ým sir telja að laxalús í laxeldi við írla n d hafi ieitt til þess að
sjó b irtin g ssto fn a r í n ág renni við
slíka e ldisslarfsem i hafi sm itast í
stó ru m stíl og að það skýri hrun í
þeim stofnum , þó um þetta sé deilt.
Sjób irtin gu r og sjóbleikja eru yfir
su m arið f sjó og halda sig nálægt
landi. Sýnt h e fu r verið fram á að
mikið smit lúsa leiðir seiði laxfiska
til d a u ð a ( IC E S M a rin e Science
Symposia vol 205).
H ér hefur verið reynt að gera Jangt
mál stutt. Það væri vissulega ánægjulegt ef fiskeldi i einhverri mynd yrði
hér arðvænlegur atvinnuvegur. Eidi
íax og bleikju í kerjum á landi hafa
vissulega gefið væntingar í þá átt.
Einnig má nefna eldi á lúðu,sæeyra,
þorski og kræklingi sem tilraunir
hafa verið g e r ð a r með. Hins vegar
þarf að fara varlega í umgengni við
náttú ru n a og hvorki að stofna fiskstofnum né sjálfbærrí nýtingu þeirra
í tvísýnu m e ð ö ð ru m atvinnuvegi
sem ekki er Ijóst hvori ber sig. Á því
þarf að gera a th ug a nir í smærri stíl
fyrst.
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Sérfræðiálit um ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu.
Inngangur
Þann 3. apríl 2001 sendí Skípulagsstofhun frá sér álit um matsskyldu á framkvæmd sem heitir:

í*ríggja ára tilraun á laxeldi í sjökvínm í Klettsvík, Vestmannaeyjum.
Hér á eftir fer álit undirritaðs á þeirri ákvörðun Skipulagsstofnunar að undanskilja ofangreinda
framkvæmd mati á umhverfisáhrifum.

Áhættuþættir
Helstu áhyggjur sem menn hafa af sjókvíaeldi eru að lax sleppi úr kvíunum, gangí upp í laxár og
blandist þar heimastofnum með óæskilegum og óafturkræfum áhrifum. Einnig er talið að kvíaeldi
geti magnað upp sjúkdöma og sníkjudýr sem kæmi niður á náttúrulegum laxi í næsta nágrenni,
Líkur á að lax sleppi úr kvíuni
Eldisfiskur sleppur alltaf í einhverjum mæli, sama hve umbúnaður allur er álitinn Öruggur.
Reynslan frá Noregi sýnir þetta svo ekki verður um villst.
Á tímabili sjókvíaeldis við ísland á árunum 1987-1993 slapp mikið af laxi úr kvíum og dreifðist
um allan sjó. í laxám í kringum Reykjavík skipti hlutfall kvíalaxa í afla tugum prósenta árin
1988 og 1989. Hlutfall hafbeitarlaxa í sömu ám sömu ár var miklu minna, eða um fimmtungur
af hlutfalli kvíalaxanna1.
Rannsóknir á villu hafbeitarlaxa árin 1987-1992 sýndu að hlutfall hafbeitarlaxa sem villtust í
veiðiár var að meðaltali 2,1%, hæst var hlutfallið næst hafbeitarstöðvunum en lækkaði með
aukinni Qarlægð.2
Fjarlægð frá lax og silungsám
Bent heíur verið á að eldið sé fjarri laxveiðiám og reglugerðir kveða á um 5-15 km
lágmarksfjarlægð sjókvía frá laxám, 5 km ef árleg meðalveiði er meiri en 100 laxar en 15 km ef
hún er yfir 500 löxum. Reynslan hefur hins vegar leitt í ljós að fjarlægðin skiptir ekki öllu máli,
jafhvel þær ár sem íjærst eru eldisstaðnum verða fyrir erfðamengun og fá smit2.

1
2

Gudjonsson, S., 1991. Occurence of reared salmon in natural salmon rivers Ín Iceland. Aquaculture, 98: 133-142.
Jóhannson, V. o. fl., 1998 The straying of Icelandíc ranched Atlantic salmon, Salmo salar L.: release and capture
techniques. Aquaculture Research, 29, 679-686. Blackwell Science Ltd.
________________________ ____
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í tengslum við nýlegar umsóknir um leyfi til sjókvíaeldis á laxi við ísland hefur því verið haldið
fram, bæði af umsóknaraðilum og Umhverfisráðuneyti, að ekki hafi verið sýnt fram á að
erfðablöndum laxstofna sé skaðleg. Sú fullyrðing er ekki rétt.
Sannað hefur verið að flökkulax hrygnir í ánum sem hann gengur upp í. Þar eignast hann
afkvæmi, annað hvort "hreinan” flökkustofn eða blendinga við heimastofn. Áhrifín af slíkri
blöndun eru í öllum tilfellum talin neikvæð fyrir heimastofhinn og samspií hans við eigin á og
umhverfi, Margt hefur verið um það ritað og má nefna eftirfarandi:
* Nýja skýrslu um niðurstöður rannsókna á áhrifum af blöndun eldislaxa í
náttúrulegan laxastofn í ánni íms í Noregi (Fleming, I. A., K. Hindar, I. B.
Mjoínerod, B. Jonsson, T. Balstad & A.Lamberg. 2000. Lifetime success and
interactions of farm salmon invading a native populatíon. Proc, R. Soc. Lond. B
267: 1517-1524.) . Þær sýndu að framleiðslugeta náttúrulega stofnsins minnkaði
um 30 % og að framleiðslukraftur (lifetime reproductive success) eldisfiskanna
var einungis 16% af sambærílegum árangri náttúrulega físksins. Ályktað var að
allt benti til þess að árleg innblöndun framandi stofns minnkaði
framleiðslugetu og breytileika náttúrulega stofnsins.
* Skýrslu Alþjóða Hafrannsóknaráðsins, ÍCES Joumal of Marine Science Vol. 54 no.
6, December 1997. Þar em margar greinarum samspil og gagnkvæm áhrif
eldisfisks og náttúmlegra stofna.

Fyrirhuguð framkvæmd, 1000 tonna tilraunaeldi í Klettsvík
I úrskurði Skipulagsstofnunar um fyrirhugaða framkvæmd segir:
,,l framlögðum gögnum Islandslax h f kemur fram að ráðgert var að hefja eldi á allt
að 4000 tonnum á ári a f laxi a f íslenskum laxastofni a f norskum uppruna. í upphaji sé
ekki gert ráð fyrir heilsárseldi heldur hvíla svœðið í þrjá mánuði á ári en e f aðstœður
reynist öruggar sé stefnt að heilsárseldi. Að fengnum umsögnum um upphaflega
tilkynningu breytti fyrirtœkið áformum sínum í 3 ára tilraun með hámark 1000 tonna
framleiðslu á ári. Tilgangur tilrannarinnar er að afia gagna um hugsanlega hœttu á
erfðabíöndun og samspili eidislax og villtra laxa þar sem ekki íiggfa fyrir óyggjandi
gögn um hvort laxeldi sé ógn við villta laxastofna og þá hversu mikil. Fram kemur að
tilraunin verði í samstarfi við veiðimálastjóra, Veiðimálstofnun og Rannsóknasetrið i
Vestmannaeyjum.
Smálax til sieppingar í kvíar mun koma frá landeldi íslandslax h f í Grindavík.
Fyrirhugað er að staðsetja eldiskvíarnar í Klettsvík inn a f innsigiingunni nyrst á
Heimaey. Gert er ráð fyrir að nota átthyrndar kvíar a f Bridgestone gerð eða hringiaga
plasikvíar 60-96 m að ummáii og 10 m djúpar. Fyrirhugað er að fóðra laxinn úr bát eða
a f fóðurpramma og er fóðurþörf áœtluð um 1,2 kg fyrir hvert kg í vexti eldisjisks.
Fiskurinn verður jluttur iifandi frá kvíum í fiskvinnsluhúsnœði í Vestmannaeyjum þar
sem honum verður siátrað."
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Bridgestone kvíar voru notaðar hér á níunda áratugnum og fékkst af þeim nokkur reynsla. Hún
var sú að kvíamar þoidu að öliu jöfhu álag vegna sjávargangs væri þeim við haldið, net hreinsuð
reglulega og skipt um netpoka með hæfilegu míllibilí, Fiskur drapst hins vegar í þessum kvíum
í miklum ötdugangi, hann þoldi ekki álagið einkum þegar sjór var kaldur. Má benda á Vogalax
við Vogastapa og laxeldi Sveinbjörns Runólfssonar við Engey í þessu sambandi.
Engar bryggjur verða við kvíamar og því einungis unnt að þjóna þeím af báti. Þetta gerir
viðhald og hreinsun á netum erfiðara. Mikil brögð vom að því þegar sjókvíaeldí stóð hér sem
hæst að hreinsun á netum væri ábótavant. Þetta varð til þess að þær urðu mjög þungar, tóku að á
sig sjó og rifnuðu eða fóru að súpa svo fiskur gat synt út.

Erfðafræðileg og sjúkdómstengd áhrif og áhrif af völdum sníkjudýra
Álit Hafrannsóknastofnunar
„1 áliti Hafrannsóknastofnunarinnar kemur fram að laxastofninn sem á að nota
verður mjög seint kynþroska og e f tax sleppur úr kvíunum verði hann að leita fœðu í
hafinu í 1-3 ár áður en hann leiti upp í ferskvatn og á þeim tíma megi búast við
talsverðum afföllum. Nœstu laxveiðár eru Rangárnar en þar er veiði haldið uppi með
sleppingu gönguseiða og því skapi laxeldi í Kleppsvík enga hœttu á erfðablöndun i
þeim, Næstmesta laxasvæði á Suðurlandi sé vatnasvæði Ölfusár en vegna jjarlœgðar
og hve seint eldislaxinn verði kynþroska séu litlar líkur á erfðablöndun. "
Hér hefur Hafrannsóknastofnun ekki tekið með netaveiðina en að henni meðtalinni er
vatnasvæði Ölfusár og Hvítár lang mesta laxasvæði Suðurlands. Fullyrðingar stofnunarinnar um
að lax verði að leita sér fæðu 1-3 ár áður en hann gengur í ferskvatn em getgátur og ekki
byggðar á gögnum.
Álit veiðimálastjóra
Álit veiðimálastjóra við fyrstu umsókn íslandslax (4000 tonn) var að eldið skyldi sæta
umhverfismati en svo skiptir hann um skoðun í svo kölluðu frekara áliti, þegar kemur að 1000
tonna tilraunaeldi til 3 ára. Þar telur hann að ýmsar grunnupplýsíngar vanti, án þess skilgreina
það nánar:
í áliti veiðimálastjóra kemur fram að vegna nálægðar fyrirhugaðs laxeldis við
gjöfulustu laxveiðisvœði á Suðurlandi og í Ijósi fyrri reynslu a f laxeldi ISNO í
Klettsvík, telji hann að jyrirhugað laxeldi íslandslax hf. skuli háð mati á
umhverfisáhrifum.
I frekara áliti veiðimálastjóra kemur fram að hann telur, að fenginni umsögn
Veiðimálastofnunar, að hœgt sé að heimita allt að 1000 tonna tilraunaeldi til 3 ára
án undangengins mats á umhverjisáhrifum, þar sem ýmsar grunnupplýsingar vanti til
að komast að niðurstöðu í slíku mati varðandi áhrif eldisins á villta stofna. Þess sé
vœnst að niðurstöður rannsóknanna verði nýttar að þremur árum liðnum til að meta
umhverfisáhrif eldisins í samrœmi við lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum
og slíkt mat verði forsenda aukningar í framleiðslu eldisstöðvarinnar í lok tilraunar.
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í tengslum við frekara álit vitnar veiðimálastjóri til umsagnar Veiðimálastofnunar þar sem
stofnunin tíundar þekkingu sína:
,,I umsögn Veiðimálctstofnunar til veiðimálastjóra^ sem fylgdi frekari umsögn
veiðimálastjóra, kemur fram að almenní styðji Veiðimálastofnun að
fiskeldisframkvœmdir séu háðar mati á umhverfisáhrifum. Engu að síður sé Ijóst að
staðir við strendur landsins séu misviðkvœmir og að þekkingu skoríi á ýmsu er lýtur
að matinu og hún fáist ekki nema með tilraunum og reynslu a f fiskeldisstarfsemi.
Skilyrði fyrir laxeldi í Vestmannaeyjum séu að mörgu leyti ákjósanleg. Sjávarhiti sé
þar hvað hœstur við strendur landsins en veðurfar hins vegar rysjótt. í
Vestmannaeyjum hátti svo til að langt sé í nœstu ár með náttúrulegum laxastofnum.
Því stafi ekki bein hætta a f sníkjudýrum og sjúkdómum eins og þar sem náttúrulegur
lax þarf að synda í gegnum eldissvœði. Sjóskipti virðist vera ör í Klettsvík e f dæma
má a f fyrri reynslu a f fiskeldi í víkinni og því ekki líkur á mengun. Stœrsta spurningin
sé hvert lax fœri sem kynni að sleppa þaðan úr eldi. Fœri hann í laxveiðiár á
meginlandinu og ylli þar erfðablöndunarhœttu eða hyrfi hann án þess að valda
vandrœðum? Vitað sé út frá reynslu og rannsóknum að lax, sem sleppur úr kvíum,
leiti þegar kynþroska er náð á sleppistað. Þaðan leiti hann í ferskvatn i nágrenninu,
Hvað lifi a f laxi sem sleppur sé bœði háð stœrð hans og ekki síður árstíma. Lax sem
sleppi að vetri lifi mun verr. Að heimfæra þessa almennu þekkingu á Vestmannaeyjar
sé erfitt og í raun sé ómögulegt að segja, án tilrauna, hvort og þá hvar og í hvaða
mæli lax sem slyppi kœmi fram. Einnig sé mikilvægt að fá reynslu a f laxeldi í Eyjum,
hvort það reynist hagsœlt og gangi án vandræða. Umfang tilraunarinnar og
tímalengd sé við það miðuð að hún gefi svör við þessum spurningum.
Veiðimálastofnun sé reiðubúin að leiða þær tilraunir og rannsóknir sem þörf sé á í
samvinnu við Islandslax hf. og aðra rannsóknaaðila. Stofnunin styður því umsókn
íslandslax h f sem nauðsynlegan undanfara mats á umhverfsáhrifum.
Þrátt fyrir að laxeldi hafi verið stundað í sjókvíum við ísland í um 15 ár og Veiðimálastofhun hafí
merkt hundruð þúsunda seiða og stundað umfangsmiklar rannsóknir á ferðum og ratvísi laxa, m.a. í
tengslum við hafbeitarstöð Silfurlax í Hraunsfirði og áhríf hennar á laxveiðar við Breiðafjörð, er
látíð að því liggja að upplýsingar séu ekki til. Þá telur stofnunin mikilvægt að „ fá reynslu af laxeldi
í Eyjum, hvort það reynist hagsælt og gangi án vandræða". Þetta er nokkuð einkennilegt í Ijósi þess
að fiskeldi var stundað í Klettsvík í sex ár, frá 1987 til 1993. Auðvelt ætti að vera að kynna sér
reynsluna af þessu eldi. íslandslax fer nokkrum orðum um þessa reynslu í umsókn sínni og segir að
eldið hafi gengið vel að „mestu leyti”. Viðhald á kvíum hafi var ekki sem skyldi vegna skorts á
fiármagni og þegar verulega fór að halia undan fæti hjá fyrirtækinu hafi viðhaldsleysi orðið til þess
að kvíamar þoldu ekki ágang veðurs og strauma.
Undirritaður kynntist þessu eldi er hann vann við áhættumat og tjónauppgjör í fiskeldi 1986-1993.
ísnó var tryggt hjá norska tryggingafélaginu Vesta. ísnó krafðist bóta vegna þess að fyrirtækið taldi
að það hefði orðið fyrir tjóni í óveðri, búnaður hefði skemmst og fiskur hefði bæði sloppið út og
drepist í hamförunum. Vesta sendi mann til þess að meta tjónið en eftir um 2 vikur hvarf hann af
vettvangi án þess að hafa komist að niðurstöðu um umfang tjónsins. Leitaði hann til fyrirtækisins
Cunningham Hart Ldt. í Skotlandi en það var sérhæft í mati og uppgjöri á tjónum í fiskeldi. Ian
Fulton frá Cunningham Hart hafði samband við undirritaðan og fór þess á leit að hann aðstoðaði við
mat á tjóninu, undirbyggi verkið, útvegaði kafara og það sem til þyrfti innanlands. Undirritaður
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Niðurstaða Cunninghanm Hart var að ekki skyldi greiða bætur. Ástæðan var að sannað þótti að ekki
hefði orðið umtalsvert tjón í óveðrinu, fískurinn hefði drepist eða verið horfinn úr kvíunum iöngu
áður en til óveðursins kom. Gögn sem m.a. voru lögð til grundvallar voru fóðurkaup ísnó, sem voru
svipuð fyrir og eftir óveðrið. Hugsanlega má nálgast tjónaksýrslu hjá viðkomandi tryggingarfélagi,
sem þrátt fyrir ofangreindar niðurstöður kaus að greiða fiskeldisfyrirtækinu nokkrar bætur.

Tilraunin, eldi á 1000 tonnum af laxi í Klettsvík
Ekki hefur verið lögð ffam nein áætlun um framkvæmd tilraunarinnar, þó gert sé ráð fyrir að hún sé
gerð í þeim tilgangi að kanna "áhrif eldisins á villta stofna" eins og veiðimálastjóri segir.
Helst má ætla að fara eigi að ala fisk í Vestmannaeyjum og gá hvað gerist. Tiiraun sem fer fram
með því að hefja fiskeldi í Klettsvík og bíða eftir því hvort hvenær og hve mikið af fiski sleppur er
markíaus.
Byrja verður að skilgreina hvað á að rannsaka, hvemig að því verði staðið og síðan en ekki síst setja
sér forsendur um hvað sé ásættanlegt að sleppi. í framhaldi þess verður að meta líkur á hvort meira
sleppi af fiski úr kvíum en ásættanlegt er, áður en ákvörðun er tekin um framhald.
Til að standa undir 1000 tonn ársframleiðslu á laxi þarf að hafa 5-700 000 fiska í sjó miðað við 3-4
kg sláturþyngd og 2 ára eldistíma. Til samanburðar má ætla að árleg laxagegnd í íslenskar ár sé um
eða innan við 100 000 fiska. Verði meiri háttar slys geta því sloppið fleiri fiskar en ganga upp í allar
laxár landsins. Það er því mikíð lagt undir að hafa allan þennan fisk á svæðinu í tilraunaskyni. Oft
kemur fyrir í sjókvíaeldi að út sleppi smá slattar af fiski án þess að unnt sé að vita hve margir
sleppa, fiski fækkar í kvíum af völdum afráns og krankleika og jafnvel þótt hluti fiskanna í kvíunum
verði merktur er vandséð hvemig væntanleg tilraun á að geta verið marktæk.
Sé það raunveruleg ætlun að rannsaka hvert sá fiskur sem kynni að sleppa fer og hversu mikið af
honum muni ganga í íslenskar ár, verður að standa öðm vísí að verki. Hér fer á eftir ábending um
hvemig standa mætti að slíkum tilraunum:

Forsendur og möguleg framkvæmd tilraunar á villuráfí laxa frá Klettsvík
Talið er að náttúruleg blöndun, eða villuráf sé 1%. Verði innblöndun meiri en 1% er það talið
skaðlegt til lengri tíma litið og er þá talað um óæskilega erfðablöndun. Þetta gefur þá viðmiðun að
óæskilegt sé að fleiri en 1000 ftökkulaxar gangi árlega upp í íslenskar ár. Áætlað hefur verið að 3050% af laxinum veiðist, sem setur hættumörk við 3-500 veidda flökkulaxa. Þetta á við um fiakk
skyldra stofna innan sama megin svæðis en þar sem ætlunin er að ala norskan lax í Klettsvík
verður að fara enn varlegar í sakirnar.
Þá verður að gera ráð fyrir að fiskur sé að sleppa úr eldi annars staðar þannig að setja mætti þau
mörk að endurheimtur úr tilrauninni yrðu innan við 200 fiska á ári. Það ætti að nægja til að fá
marktækar niðurstöður.
Næst er að ákveða hve miklu þarf að sleppa tíl að fá marktæka endurheimtur úr veiðum í ánum.
Ekki virðast til upplýsingar um hve mikið af fiski sem sleppur úr kvíum fer upp í ár eða hvort
fjarlægð frá sleppistað skipti máli ef marka má umsagnir Veiðimálastofnunar og
Hafrannsóknastofnunar sem koma fram í tengslum við þetta mál. Þar er einungis giskað á að þær
séu litlar, - ekki hve litlar.
Fyrsta skref í tilrauninni yrðu að meta þetta, það yrði gert fyrsta árið. Til að byrja með mætti gefa
sér þær forsendur að t.d. 10% flökkufisksins kæmi fram í ánum. M.v. ofangreindar forsendur um
200 endurheimta fiska yrði sleppt 2000 merktum löxum fyrsta árið, 170 löxum á mánuði. Framhald
tilraunarinnar færi svo eftir niðurstöðum fyrsta árs. Ýmislegt annað má gera þessu samfara. t.d. að
-
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- Fiski - Rannsóknir og ráðgjöf nota mælimerki og hljóðmerki í nánd við kvíamar en ekki verður farið nánar út í það hér.
Ef staðið yrði að tilrauninni eitthvað í líkingu við þetta yrði um allt aðra áhættu að ræða því ekki
þyrfti nema eina kví með 10-20 þús. löxum til að standa á bak við merkíngamar og gefa þeim
bakland með kvína sem heimastöð fyrir fiskinn.

Lokaorð
Niðurstaða skipulagsstofnunar um að undanþiggja 1000 tonna tilraunaeldi í Kiettsvík mati á
umhverfisáhrifum er gagnrýni verð. í>ar sem engin rannsóknaráætlun heíur verið gerð verður að líta
á þetta fyrirhugaða eldi sem hverja aðra atvinnustarfssemi. Fyrri áætlun um 4000 tonna eldi var
úrskurðuð í mat á umhverfisáhrifum, 1000 tonna eldi er einungis stigsmunur. Mikil áhætta er tekin
gagnvart íslenskum laxastofhum þar sem ætlunin er að ala norskan lax í kvíunum í Klettsvík.
Reykjavík, 5. maí 2001
Jón Kristjánsson

F y l g i s k j a l 3.
7. maí 2001.

Ábyrgðartrygging vegna tjóns þriðja aðila við sjókvíaeldi.

Verði slys eða óhöpp við sjókvíaeldi má reikna með miklu eignatjóni fyrir
óviðkomandi þriðja aðila. Einkum eru það eigendur laxveiðiáa, sem eru í tjónshættu
vegna sjúkdóma, snýkjudýra og erfðablöndunar af völdum strokfisks.
Vísast þar um til í j ö l m a r g r a rannsókna vísindamanna, sbr. grein nokkurra
fiskifræðinga á Veiðimálastofnun í Veiðimanninum nr. 162, júní 2000 og
greinargerð Jöns Kristjánssonar, fiskifræðings í september 2000.
Vegna umfangs eignatjónsins, sem óviðkomandi aðilar kunna að verða fyrir,
er ábyrgðartrygging rekstraraðila helsta bótavon tjónþola, enda er líklegast að
rekstraraðili, sem lendir í stroktjóni verði ógjaldfær til greiðslu bóta eins og reynslan
sannar.
Ekki er hægt að útiloka bótaskyldu ríkissjóðs og þeirra stofnana, sem koma að
leyfisveitingum til sjókvíaeldis, ef eitthvað fer úrskeiðis. Jafhvel er ekki útilokuð
persónuleg ábyrgð forstöðumanna og ráðherra í þessu sambandi.
Ábyrgðartryggingar og mengunartryggingar eru algengar hér á landi og
erlendis. Æskiieg ábyrgðartrygging (umhverfistrygging) fyrir sjókvíaeldi þyrfti að
vera svipuð venjulegri P&I (protection and indemnity) mengunartryggingu veiðiskips.
Dæmi um þá tryggingu er P&I trygging fyrir venjulegan frystitogara að fiárhæð
USD 700 milljónir. Iðgjald USD 8000-10.000 á ári.
Oftast tryggir rekstraraðili sjálfan sig og sinn rekstur fyrir tjóni, ef kvíar rifna
og lax strýkur. Flestir munu telja það sanngjarnt, að arðbært kvíaeldi taki einnig
ábyrgðartryggingu vegna tjóna, sem það kann að valda óviðkomandi aðilum, tjóna
sem geta verið stærri og tilfinnanlegri.
Minnt er á 70. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970, sem mælir skýrt
fyrir um bótaskyldu eldisstöðvar, sem veldur rýrnun á veiði í vatni (-straumvatni eða
stöðuvatni).
Þá hefur komið fram, að Hollustuvernd ríkisins er hlynnt hugmyndum um
ábyrgðartryggingar (umhverfistryggingar) sjókvíaeldis, en telur skorta lagaákvæði til
að setja skilyrði um slíkt í starfsleyfi.
Með skyldutryggingu sjókvíaeldis minnka líkur á bótagreiðslum úr ríkissjóði
og ffá þeim stofnunum, sem koma að leyfisveitingum.
Rekstraraðilar sjókvíaeldis halda því gjaman fram, að hætta á tjóni
óviðkomandi þriðja aðila sé lítil eða jafnvel engin. Ef þeir hafa rétt fyrir sér, hlýtur
iðgjald af ábyrgðartryggingu að verða lágt og óverulegur liður í rekstri.

