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Varðar frumvarp til laga um eldi nytjastofna sjávar (þskj 424)

Undirritaður hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um eldi nytjastofna sjávar, 
sem er endurflutt eftir breytingar sem gerðar voru á síðasta ári. Ýmislegt er athugavert við 
innihald frumvarpsins og þeirrar skipunar, sem lögð er til, varðandi sérstaka stjómsýslu 
vegna rekstrarleyfa fyrir eldi sjávarfiska, sem verið hefur innan við 2 % af eldisframleiðslu 
í landinu og því innan við 10 lestir. Jafiiframt er lagt til að hið opinbera kosti til 5 
milljónum króna vegna útgáfu rekstrarleyfa hjá Fiskistofu, sem verður mjög dýrt á hvert 
framleitt tonn í umræddum stöðvum.

Umsögnin hér á eftir er tvískipt. Annarsvegar verður fjallað um nauðsyn þess að 
setja sérstaka stjórnsýslu fyrir eldi á sjávarfiskum með tilliti til samræmingar og 
hagkvæmni en hinsvegar gerðar tillögur um bráðnauðsynlegar breytingar á frumvarpinu ef 
vilji stendur til að lögleiða það.

Nauðsyn sérstakrar stjórnsýslu

Núverandi stjómsvsla
Stjómsýsla í fiskeldi hér á landi er flókin og er á hendi þriggja aðila. Þar gefa 

heilbrigðisnefiidir sveitarfélaga út starfsleyfi fyrir minni eldisstöðvar en Hollustuvernd 
ríkisins gefur út starfsleyfi fyrir stöðvar með meira en 200 lesta framleiðslu (sjá mynd, 
fylgiskjal 1). Starfsleyfi, sem gefin eru út samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvamir, ná eingöngu til mengandi þátta í starfseminni. Rekstrarleyfi embættis 
veiðimálastjóra í samræmi við 62. gr. laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði með síðari 
breytingum er síðan gefið út, þegar starfsleyfi liggja fyrir, en það nær til vistfræðilegra og 
sjúkdómstengdra þátta.

Embætti veiðimálastjóra hefur gefið út rekstrarleyfi fyrir eldi á laxfiskum bæði í 
strandstöðvum og í sjókvíum umhverfis landið. í samræmi við 68. grein laga nr. 76/1970 
um lax- og silungsveiði hefur embættið einnig geflð út rekstrarleyfi fyrir eldisstöðvar sem 
ala lúðu, þorsk og aðra nytjastofha sjávar. Slíkt fyrirkomulag er í samræmi við þá 
breytingu, sem gerð var á lögum nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði árið 1994 (lög nr. 
63/1994), sem tók af skarið um það að landbúnaðarráðherra færi með öll fiskeldismál, hvort 
sem um eldi ferskvatnsfiska eða sjávarfiska væri að ræða. Slíkt er raunar mjög hagkvæmt 
og skynsamlegt, ekki síst þar sem sjávarfiskar eru í mörgum tilfellum aldir í landstöðvum, 
sem áður voru nýttar til laxeldis og líklegt er að laxfiskar og nytjastofiiar sjávar verði aldir í 
sömu sjókvíastöðvunum, eins og umsókn Austlax ehf. til Skipulagsstofiiunar ber með sér 
(fylgiskjal 2). Undirritaður telur því mun skynsamlegra að útgáfa rekstrarleyfa og eftirlit 
með eldisstöðvum sé á einni hendi, einkum vegna samræmingar og yfirsýnar, sem 
nauðsynlegt er að sé fyrir hendi. Einnig er nauðsynlegt að reglugerðir og aðrar opinberar 
kröfiir séu að mestu samræmdar. Ef um tvo útgefendur rekstrarleyfa er að ræða, verður 
augljóslega tvítekning í eftirliti og útgáfu reglugerða, sem veldur ruglingi og getur ekki 
talist þjóðhagslega hagkvæmt.

Auk útgáfu rekstrarleyfa safiiar embætti veiðimálastjóra einnig upplýsingum um 
eldisframleiðslu allra stöðva í landinu og kynnir niðurstöðumar á heimasíðu sinni 
www.veidimalastiori.is .

http://www.veidimalastiori.is
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Vemdun villtra stofha
í frumvarpinu er vikið að því að umrætt frumvarp eigi að tryggja verndun villtra 

nytjastofiia. Kvíaeldi á þorski og öðrum sjávarfiskum inni á fjörðum getur hugsanlega haft 
einhver áhrif á villta nytjastofha sjávarfiska. Hinsvegar er líklegra að slíkt eldi hefði meiri 
áhrif á sjóbleikju og sjóbirting, sem heldur sig inni á fjörðum að sumarlagi og mundi leita í 
nágrenni slíkra kvía. Lokanir á fjörðum og aðrar slíkar framkvæmdir mimdu einnig fyrst og 
fremst hafa áhrif á göngufiska, sem þurfa að komast í ár inni á fjörðum til hrygningar. Því 
er ljóst, að á meðan eldi á sjávarfiskum er stundað annaðhvort í stöðvum á landi eða í 
eldiskvíum inni á fjörðum verða áhrif eldisins sennilega meiri á hagsmuni 
veiðiréttareigenda og bænda við sjávarsíðuna heldur en á hagsmuni aðila í sjávarútvegi og 
villtra nytjastofna í sjó. Út frá þessu sjónarmiði verður að telja eðlilegt að stjómsýsla í eldi 
sjávarfiska sé ekki slitin frá eldi göngufiska, sem einnig dvelja langdvölum í sjó og er lax 
t.d. mjög þekktur fyrir langa gönguferla í sjó.

Niðurstaða
Af því, sem hér hefur komið fram, verður ekki dregin önnur niðurstaða en sú að 

sérstök stjómsýsla og eftirlit varðandi sjávarfiska sé ekki tímabær og eingöngu til þess 
fallin að flækja þá stjómsýslu sem fyrir er og auka hættu á tvítekningu og ómarkvissum 
aðgerðum. Þá fjármuni, sem ætlað er að verja til verkefiiisins, mætti einnig nýta mun betur.

Rétt er að benda á, að staðsetning á stjómsýslu og eftirliti innan landbúnaðargeirans, 
eins og verið hefur, kemur ekki í veg fyrir þróttmikið rannsókna- og þróunarstarf í eldi 
sjávarfiska hjá Hafrannsóknastofiiun og öðrum fyrirtækjum innan sjávarútvegs. Hvort 
stjómsýsla í fiskeldi er innan vébanda landbúnaðarráðuneytis eða sjávarútvegsráðuneytis er 
raunar algjört aukaatriði en meginatriði að halda stjómsýslunni undir einum hatti til að 
viðhalda heildarsýn og hagkvæmni varðandi stjómsýslu, eflirlit og upplýsingar.

Ef hagsmunaaðilar í sjávarútvegi telja að þeir þurfi að hafa meiri áhrif varðandi 
útgáfii rekstrarleyfa og eftirlit með eldisstöðvum mætti leysa það með því að styrkja 
fiskeldisnefiid sem samráðsvettvang milli stjómsýslu- og fagaðila í sjávarútvegi og 
landbúnaði án þess að tvískipta stjómsýslunni, eins og hér er lagt til.

Athugasemdir við einstaka greinar
Verði niðurstaða Alþingis sú að veita umræddu frumvarpi brautargengi er 

nauðsynlegt að gera á því ýmsar breytingar til að auka samræmingu milli leyfisveitenda. 
Þar eru mikilvægust atriði, sem snerta umsagnir vegna rekstrarleyfa fyrir sjávarfiska og 
hlutverk fiskeldisnefhdar.

Útgáfa rekstrarlevfis (3. gr. l.mgr.)
Að því er varðar umsagnir til Fiskistofti vegna rekstrarleyfa er jákvætt að hafa 

Hafrannsóknastofnun sem fagaðila en Hollustuvemd virðist óþörf, þar sem hún hefur þegar 
afgreitt starfsleyfi fyrir umrædda starfsemi áður en Fiskistofa geftir út rekstrarleyfið auk 
þess sem heilbrigðisnefndir sveitarfélaga gefa út starfsleyfi fyrir minni háttar starfsemi. Ef 
Fiskistofa á ekki aðild að fiskeldisnefnd (sjá hér að neðan) er nauðsynlegt að hún fái 
umsögn frá embætti veiðimálastjóra, sem er eini farvegur fyrir aðila í veiðimálum til að 
gera athugasemdir við rekstrarleyfi fyrir sjávarfiska. Raunar verður að teljast eðlilegt að 
fiskeldisnefnd sé samstarfsvettvangur milli aðilanna sem gefa út rekstrarleyfm, þ.e. 
Fiskistofu og embættis veiðimálastjóra til að tryggja samræmingu, enda var það 
upprunalegur tilgangur með stofnun nefiidarinnar á síðasta ári. Til þess þarf að breyta 
skipan fiskeldisnefndar.
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Fiskeldisnefhd (4. grein)
Æskilegt væri að endurskilgreina hlutverk fiskeldisnefiidar bæði í umræddu 

frumvarpi og í laxveiðilögunum. Upprunalega hugmyndin með stofiiun slíkrar neíndar var, 
að þar yrði samstarfs- og samræmingarvettvangur þeirra aðila sem gæfu út rekstrarleyfi í 
fiskeldi. Því skyldu sitja í nefhdinni fulltrúar landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytis, sem á 
þeim tíma áttu að gefa út rekstrarleyfin. Til aðstoðar yrðu líffræðilegir ráðgjafar. í 
meðförum Alþingis á laxveiðilöggjöfinni var embætti veiðimálastjóra falið að gefa út 
rekstrarleyfi og í þessu frumvarpi er Fiskistofii falið að gefa út rekstrarleyfi fyrir 
sjávarfiska. Hvorugur þessarra aðila á hinsvegar aðild að fiskeldisnefnd og af þeirri ástæðu 
situr nefndin í einskonar fílabeinstumi án vel skilgreinds hlutverks.

í ljósi þessa er nauðsynlegt að endurskipuleggja fiskeldisnefiid þannig að í henni 
sitji fulltrúar stjómsýslunnar, þ.e. Fiskistofii og embættis veiðimálastjóra auk líffræðilegra 
ráðgjafa. Jafiiframt þarf að skilgreina það hlutverk nefiidarinnar að hún sé samráðs- og 
samræmingarvettvangur varðandi rekstrarleyfi í fiskeldi. Ljóst er að slíkur 
samráðsvettvangur væri mjög nytsamlegur til að samræma leyfisveitingar og fyrirbyggja og 
eyða misskilningi.

Eftirlit (5.gr.)
Greinin er nánast samhljóða sambærilegri grein í lögum nr. 76/1970 um lax- og 

silungsveiði með síðari breytingum. Eftirlit tveggja aðila með líffræðlegum þáttum í 
eldistöðvum sundurgreint eftir tegundum er augljóslega óhagkvæmt og ekki ólíklegt að 
þorskur og lax yrði að hluta til hafður í sömu stöðvunum eins og áður var vikið að. Slík 
tvítekning í eftirliti er ekki likleg til vinsælda meðal eldismanna, þar sem eftirlit tveggja 
opiberra stjómsýsluaðila verður þá kostað af eldisaðila samkvæmt gjaldskrá sem 
annarsvegar er sett af landbúnaðarráðherra og hinsvegar af sjávarútvegsráðherra.

Önnur atriði
í umræddu frumvarpi er nauðsynlegt að tryggja að allar eldisstöðvar fiillnægi 

skilyrðum 69. greinar laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði, sem hljómar svo: 
“Forráðamenn eldisstöðva, hafbeitarstöðva og kvíaeldis skulu gefa veiðimálastjóra árlega 
skýrslu um starfsemi stöðvanna, svo sem framleiðslumagn, eldisrými, fóðurnotkun, birgðir 
a f fiski, uppruna hans og önnur atriði sem nauðsynleg þykja”. Brýnt er að halda allri 
upplýsingagjöf um framleiðslu á eldisfiski á einni hendi til að tryggja nákvæmni 
upplýsinganna.

Varðandi eftirlit og afturköllun leyfis( 5. -7. grein) eru ákvæði frumvarpsins mjög 
keimlík ákvæðum laga um lax- og silungsveiði um sambærileg atriði og aðeins vakin 
athygli á því að um tvítekningu á eftirliti verður að ræða.

Virðingarfyllst


