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Efni: Umsögn Landssambands veiðifélaga um:

Frumvarp til laga um lax- og silungsveiði. 607 mál, þskj. 891 
Frumvarp til laga um Veiðimálastofnun. 612. mál, þskj. 897 
Frumvarp til laga um fiskrækt. 613. mál, þskj. 898 
Frumvarp til laga um eldi vatnafiska. 595. mál, þskj. 879 
Frumvarp til laga um vamir gegn fisksjúkdómum. 596. mál, þskj. 880

Landssamband veiðifélaga hefur fengið ofangreind frumvörp til laga til umsagnar og 
fylgir umsögn okkar hér með.
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Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því að veiði í umdæmi þeirra sé ekki stunduð 
með ólöglegum hætti. Nánari fyrirmæli um starfsemi eftirlitsmanna setur 
Landbúnaðarstofnun í erindisbréfi. Landbúnaðarstofnun gefur út skírteini handa
eftirlitsmönnum.
Eftirlitsmenn skulu eiga frjálsa för um veiðivatn, meðfram því og um netlög í sjó eftir því 
sem þörf krefur. Þeir hafa vald til að taka upp ólögleg veiðitæki eða veiðitæki sem notuð 
eru á óleyfilegum tíma eða óleyfilegum stað.

Frumvarp til laga um Veiðimálastofnun. 612. mál, þskj. 897

Landssamband veiðifélaga leggur áherslu á við endurskoðun laganna um 
Veiðimálastofnum að ekki verði hróflað við faglegu sjálfstæði stofnunarinnar. LV hefur á 
undanfömum aðalfundum ályktað um að efla beri Veiðimálastofnun til að hún geti sinnt 
lögboðnu hlutverki sínu. Því miður eru fjárveitingar til Veiðimálastofnunar lágar 
undanfarin ár og standa hvergi undir rekstri hennar. Lætur nærri að 2/3 tekna 
Veiðimálastofnunar komi af sjálfsaflafé. í þessu ljósi gerir LV athugasemdir við 
eftirfarandi greinar frumvarpsins:

I 1. gr. falli brott málsgreinin “ Veiðimálsstofnun skal leitast við að sinna hlutverki sínu 
samkvœmt lögum þessum í nánu samstarfi og samvinnu við menntastofnanir 
landbúnaðarins.’’'’ LV telur slíka málsgrein í lögunum algjörlega óþarfa enda ekkert að 
finna þar sem hindrar að slík samvinna eða samstarf geti farið fram og þá á 
jafnréttisgrundvelli. Lögbinding á samstarfi og samvinnu eins og frumvarpið kveður á 
um er andstætt þeim markmiðum um faglegt sjálfstæði stofnunarinnar sem LV vill 
standa vörð um við mótun hennar.

í 3. gr. er gerð sú breyting að í stað stjómar stofnunarinnar er nú komið fagráð. 
í ljósi þess að mikill meirihluti tekna stofnunarinnar kemur af sjálfsaflafé en ekki úr 
ríkissjóði leggst LV gegn þessari breytingu.

Ekki eru fleiri athugasemdir við frumvarpið.

Frumvarp til laga um fiskrækt. 613. mál, þskj. 898

Landssamband veiðifélaga gerir ekki athugasemdir við framkomið frumvarp um fiskrækt. 

Frumvarp til laga um eldi vatnafiska. 595. mál, þskj. 879

Efnisatriði frumvarps um eldi vatnafiska er að mestu að finna í gildandi lögum um lax- og 
silungsveiði IX. kafla. Helstu viðbætur er að finna í 1. og 2. gr. laganna. Landssamband 
veiðifélaga telur varúðarreglu 1. gr. til mikilla bóta og í réttu samhengi við ný ákvæði 
sem er að finna í 19. gr. laganna um skaðabætur vegna tjóns sem stafar af starfsemi 
eldisfyrirtækja.


