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Það hefur stundum verið lagt til að Veiðimálastofhun (Vmst) verði lögð niður og á Alþingi 
eru nú menn sem sett hafa slíkt fram. Rót þessa er að oft hefur verið almenn óánægja með 
störf stofhunarinnar. Ekki skal farið nánar út í það hér að öðru leiti en því að stofiiunin hefur 
verið nær einráð á sviði vatnarannsókna og ráðgjafar og nú á tímum aukinnar menntunar og 
ftjálsræðis má kalla það einokun.
Svo virðist sem þessum lögum sé ætlað að treysta þá stöðu. Enn vil ég vekja athygli á því 
að forstjóri stofhunarinnar var laganefiidinni til 'faglegrar' ráðgjafar, að því er kemur fram í 
athugasemdum með frumvarpinu.
Þar kemur einnig fram að drög að lögunum hafi verið kynnt á vef Landbúnaðarráðuneytisins 
í september 2005 og að athugasemdir hafi borist frá 34 aðilum (ekki lítið!) og samtökum, að 
farið hafi verið yfir þær og tekið tillit til þeirra eftir því sem efni stóðu til. Hins vegar hafa 
þessa athugasemdir ekki verið birtar og ekki fengist þó sérstaklega hefi verið leitað eftir því.

4. gr. 6. liður. Mér finnst ekki rétt að Vmst veiti ráðgjöf um lífríki, mannvirkjagerð o. fl. þar 
sem hún er einnig umsagnaraðili, og hefva: heimild til að stunda og taka gjald fyrir 
rannsóknir, sem er svo aftur grundvöllur ráðgjafar. Þetta er óeðlilegt.

7. liður. Hér er Vmst sett inn á fyrirtækjasvið / einkasvið. Þetta krefst fjárfestinga í 
mannvirkjum og starfsfólki og er umsvifamikið starf sem stofiiunin ætti að fela einkaaðilum. 
Spyrja má einnig: Fyrir hvem er stofiiunin að gera þetta?

9. liður. Stofiiunin skal veita lögboðnar umsagnir. Þetta er í blóra við samkeppnislög ef 10. 
liður 4. gr. og 6. gr. um gjaldtöku verður samþykkt.

10. Falli brott. Ekki á að vera hægt að rannsaka, taka gjald og veita svo umsögn um eigin 
verk. Þetta getur leitt til fjárkúgunar, beinnar eða óbeinnar.

11. liður. Óþarfur, þar sem 1. liður nær til þessa!

5. gr. 3. málsgrein. Óþarfi og felur í sér mikinn kostnað, og óeðlilega samkeppni við 
einkaaðila, sbr. umsögn við 7. lið 4. gr.
4. málsgrein. Þetta er ósamræmanlegt því hlutverki að vera rannsóknaraðili. Ef Vmst. 
eignast hlut t.d. Stjömu Odda, hvar ætlar hún að kaupa merki?

6. gr. Þessi grein verður að falla burt. í raun ætti að standa í þessari grein að Vmst sé 
óheimilt að taka gjald fyrir rannsóknir. Ef hið opinbera vill láta stunda grunnrannsóknir og
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hafa stofiiun sem sér um skráningu og veitir umsagnir verður sú stofoun að vera fjárhagslega 
sjálfstæð.

Ég hef sjálfur orðið fyrir barðinu á einokun Vmst. Þeir hafa haft af mér mörg verkefiii sem 
ég var byijaður á með því að beita verkkaupa mína þrýstingi. Hafa þeir orðið að láta undan 
hótunum og segja mér upp. í sumum slíkum tilfellum hef ég sent skaðabótareikning. Vmst 
hefur einnig hótað mínum viðskiptavinum þvi að versli þeir ekki við Vmst, þá fái þeir ekki 
vilyrði eða meðmæli við beiðnum sínum um framkvæmdir eða fyrirgreiðslu.
Þá hafa þeir beitt rógi til að sverta mig í augum viðskiptavina og sagt að betra sé að versla 
við stofnun en einstaklinga. Ég vil ekki nefiia einstök atvik, en skal telja þau upp verði þess 
óskað.

Þó vil ég benda á gagnkvæman samning Vmst og OR um rannsóknir í Elliðaám, þar sem 
Vmst hefur þegið rannsóknafé í 20 ár, gegn því að taka ekki of hart á aðgerðum OR í ánum í 
tengslum við rafmagnsframleiðslu, með tilheyrandi þurrkunum á árfarvegi. Einnig 
"gagnkvæmri samvinnu" Landsvirkjunar og Vmst í tvo áratugi.
Engir aðrir virðast fá tækifæri til að komast þar að.

Þá virðist Vmst hafa, í gegn um samtryggingakerfi, aðgang að sjóðum, t.d. Framleiðnisjóði 
og Fiskræktarsjóði. Aðrir komast þar ekki að.
Fleira mætti nefna, sem hindrar samkeppni eins og samvinnu ríkis- og bæjarstofiiana um að 
skipta með sér styrkjum og verkefiium. Hér á ég m.a. við HÍ og Náttúrustofu Kópavogs. Allt 
til að koma í veg fyrir að einkaaðilar geti eflt sínar rannsóknir.

Veiðimálastofnun á að vera bannað að selja út vinnu. Ef það vantar fé á að draga sig út 
úr s.k. þjónusturannsóknum, um þær getum við einkaaðilar séð, segja upp þeim sem við það 
hafa starfað og fara fram á fé til að sinna því sem þeim stjómvöld ætla þeim.

Þeir ættu svo að miðla þekkingu til okkar í einkageiranum, skýra frá því sem kemur fram á 
ráðstefiium erlendis og hafa við okkur gagnkvæma samvinnu um rannsóknaniðurstöður.

Þeir eiga ekki að fá að halda áfram fyrri starfsháttum, að níða niður skóinn af 
keppinautunum.
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