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U m sö g n

Málefni: Endurflutt frumvarp til laga um eldi nytjastofna sjávar, 333. mál

Með vísan til bréfs sjávarútvegsnefiidar Alþingis, dags. 12. febrúar sl., heíur 
fisksjúkdómanefhd á fiindi sínum þann 22. febrúar sl. tekið til umsagnar endurflutt 
frumvarp til laga um eldi nytjastofiia sjávar, 333. mál.

Við yfirlestur frumvarpsins með þeim breytingum sem gerðar voru eftir 
frumflutning málsins vorið 2001 kemur í ljós að ekki hefur verið tekið tillit til 
sjónarmiða fisksjúkdómanefiidar, sbr. athugasemdir í bréfi dags. 12. mars 2001.
Nefndin vill leyfa sér að endurtaka og árétta nokkrar af þeim athugasemdum sem þar 
komu fram. Fisksjúkdómanefnd er á einu máli um að til lengri tíma litið sé æskilegt 
að ein löggjöf gildi um fiskeldi í landinu og telur ekki heppilegt að kljúfa forræði 
eldisgreinarinnar til tveggja ráðuneyta, háð því hvaða tegund er alin hverju sinni.
Nefiidin tekur ekki afstöðu til heimvistunar fiskeldisgreinarinnar en hvetur til þess að 
samræmi og skynsemi sé höfð að leiðarljósi í takt við nútíma stjómsýslu. Á það skal 
þó bent að við eftirlit með fiskeldi er mikill styrkur og hagræðing fólgin í að 
gagnasöfnun sé á sömu hendi og telur nefhdin mikilvægt að áunnin reynsla og fagleg 
fæmi nýtist fiskeldi í heild sinni í stað þess að dreifa kröftunum. Eftirlit Fiskistofu 
með eldi sjávarfiska er þannig augljósleg tvítekning, þar sem eftirlit með 
fiskeldisstöðvum er á hendi embættis veiðimálastjóra, skv. lögum nr. 76/1970 um lax- 
og silungsveiði með seinni breytingum. í athugasemdum við frumvarpið (bls. 3) er 
bent á að núgildandi ákvæði í fiskeldiskafla lax- og silungsveiðilaganna taki einungis 
til ferskvatnsfiska. Að mati fisksjúkdómanefndar er þetta ekki allsendis rétt. í lax- og 
silungsveiðilögunum segir í 68. grein: „Eldi annarra lagardýra í kvía og strandeldi 
skal hlíta sömu reglum og eldi vatnafiska eftir því sem unnt er.“ Skv. skilgreiningu 
núgildandi laga nær ákvæðið yfír öll dýr með kalt blóð sem lifa og geta afikvæmi í sjó 
eða fersku vatni, þ.m.t. nvtiastofha siávar. í núgildandi lögum er þó ekki tekið á 
sjávargróðri líkt og nefiit er í 2. grein frumvarpsins um eldi nytjastofiia sjávar.

Ef írumvarp þetta verður að lögum er hvatt til þess að fisksjúkdómanefnd 
verði þar virkur stjómsýsluaðili, með sama hætti og í lögum nr. 76/1970. Þá þykir 
óeðlilegt að fulltrúar stjómsýslu sem koma að veitingu rekstrarleyfa, þ.e. Fiskistofii og 
veiðimálastjóra, eigi ekki beina aðild að fiskeldisnefhd.

I lokin vill fisksjúkdómanefnd koma þeirri ósk á framfæri að hún fái fund með 
sjávarútvegsnefhd áður en frumvarpið verður endanlega afgreitt til endurflutnings á 
hinu háa Alþingi.
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