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Alþingi

Þ J Ó Ð H A G S S T O F N  U N

28. febrúar 2002

Nefndasvið Alþingis, 

Þórshamri v/Templarasund, 

150 Reykjavík

Vísað er til beiðni sjávarútvegsnefndar Alþingis dagsett 8. og 12. febrúar 2002, þar sem óskað 

er eftir umsögnum um frumvörp til laga um rannsóknir á þorskeldi, 56. mál og um eldi 

nytjastofna sjávar, 333. mál. Hér með fylgja umbeðnar umsagnir.

Virðingarfyllst,

Þórður Friðjónsson, 

forstjóri
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ÞJÓÐHAGSSTOFNUN 25. febrúar 2002

Umsögn um frumvarp til laga um eldi nytjastofna sjávar, 333. mál.

Vaxandi áhugi er nú á fískeldi hér við land og þvf mikilvægt að fyrir hendi sé vönduð 
löggjöf um þau mál. Líklegt má telja að fiskeldi eigi eftir að verða mikilvægur hluti af 
þjóðarbúskap íslendinga. Mikilvægt er að móta skýrar reglur um fiskeldi og gæta þar 
þeirra ýmsu efnahagslegu og umhverfislegu sjónarmiða sem þar skipta máli.

í  frumvarpinu er gert ráð fyrir innheimtu gjalds af eftirliti með fiskeldisstöðvum. 
Hins vegar er gert ráð fyrir að veiting leyfa til reksturs þeirra verði ókeypis fyrst um 
sinn. Erlendis er yfirleitt ekki tekið gjald fyrir rekstrarleyfi til fiskeldisfyrirtækja nema 
til að mæta kostnaði vegna leyfisveitingarinnar. Undantekning er nú orðin varðandi ný 
rekstrarleyfí fyrir laxeldi í Noregi. Rök fyrir slíku gjaldi eru að ekki sé ótakmarkað 
magn af heppilegum stöðum fyrir fiskeldi. Þá er rétt að benda á að væntanlega eru 
einstakir staðir mismunandi heppilegir fyrir rekstur fiskeldis og reikna má með að þeir 
sem fyrstir sæki um rekstrarleyfi sæki um bestu staðina. Endurgjaldslaus afhending 
slíkra rekstrarleyfa leiðir oft til harðvítugra deilna um réttmæti slíkra ráðstafana, 
einkum ef starfsemin verður mjög arðbær eins og laxeldi í Noregi hefur stundum 
verið.


