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I msögn til Landbúnadarnefndar Alþingis um
Þskj. 897 — 612. mál. Frumvarp til laga um Veiðimálastofnun.

í upphafí þessarar umsagnar er sett fram almennt álit á lagafrumvarpinu. í þeirri 
almennu umsögn undirritaðs um frumvarpið er með rökum fjallað um galla þess með 
það að markmiði að þeir séu sniðnir burtu í meðförum Alþingis. Þar er fyrst fjallað 
um þau samkeppnishamlandi áhrif sem lagafrumvarpið hefur óbreytt í för með sér 
fyrir starfsemi einkaaðila sem starfa við rannsóknir og ráðgjöf o.fl. á starfsviði 
Veiðimálastofnunar. Einnig er í þessu almenna áliti á frumvarpinu vikið að ákveðnum 
hagsmunaárekstrum sem fólgnir eru í störfum Veiðimálastofhunar miðað við 
lagafrumvarpið óbreytt. Annars vegar sem aðila sem sinnir öllum faglega lögbundnum 
verkefiium laganna og hinsvegar sem aðila er stendur í samkeppnisrekstri, með 
tilheyrandi skorti á æskilegu hlutleysi. Almennt álit umsagnarinnar tekur á fleiri 
þáttum frumvarpsins og i kjölfar þess heldur síðan imisögnin áfram með umfjöllun um 
einstaka greinar firumvarpsins.

Umsögn sem varðar lagafrumvarpið í heild
Samantekið má segja að smæð þessa frumvarps um starfsemi Veiðimálastofnunar 
endurspegli vel innihald þess. Frumvarpið telur aðeins 8. greinar og texti þeirra er 
aðeins 42 línur sem rúmast með auðveldum hætti á einni hefðbundinni blaðsiðu. í 
frumvarpinu er enda einungis að fínna útmörkin á starfsviði Veiðimálastofhunar en 
með öllu vantar að skilgreina með skýrum hætti þau megin verkefhi sem 
Veiðimálastofnun á að sinna, t.d. á ársgrundvelli. Auk þess vantar með öllu að 
skilgreint sé hvemig þeim upplýsingum sem Veiðimálastofnun aflar er komið til 
hagsmunaaðila og almennt allt sem varðar það hvemig sé háttað aðgengi að gögnum 
stofnunarinnar. Samkeppnishömlur lagafrumvarpsins gagnvart samkeppnisaðilum 
Veiðimálastofnunar o.fl. gallar frumvarpsins er varða samkeppni Veiðimálastofnunar 
gera það að verkum að ekki fæst séð annað séð en að gera þurfi gangskör i því að færa 
efni lagafrumvarpsins til samræmis við lög og reglur sem kveða á um eðlilegt 
samkeppnisumhverfi. Þessir siðast töldu gallar eru stórmál að mati undirritaðs. Enda 
varða þeir ekki bara starfsumhverfi þeirra aðila sem leggja stimd á rannsóknir, ráðgjöf 
eða rekstur í umhverfí veiðimála heldur einnig gæði og framboð þeirra rannsókna og 
þeirrar ráðgjafar sem verður í boði á þessu sviði í náinni framtíð. Athugasemdir þær 
sem fylgdu frumvarpinu um einstakar greinar þess bættu að mati undirritaðs nánast 
engu við greinatexta frumvarpsins og voru þvi ekki til þess fallnar að auka skilning á 
frumvarpinu svo sem væntingar stóðu til.

Með hliðsjón af framangreindum rökum þá myndi undirritaður ætla að það sé 
raunhæft hvað varðar meðferð þessa lagafrumvarps hjá Alþingi að fresta 
lokaumfjöllun þess til næsta löggjafarþings (2006-2007). Þannig gæfíst tími til að 
ganga frá greinum frumvarpsins með þeim hætti sem þörf er á. í huga undirritaðs er 
það hvorki boðlegt Veiðimálastofnun og þaðan af siður einkaaðilum í samkeppni á 
þessu sviði hversu skilgreiningar á eiginlegri starfsemi Veiðimálastofnunar er lausar i 
reipunum í þessu lagafrumvarpi. í fyrsta lagi vegna vöntunar á nægilega skilvirkri 
skilgreiningu á verkum Veiðimálastofnunar i þessu frumvarpi sem á þó að fjalla um 
starfsemi stofnunarinnar. í öðru lagi vegna þess að gert er ráð fyrir því að nánari
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útfærsla á starfsemi Veiðimálastofnunar og framkvæmd laga um þá starfsemi sé í 
höndum ráðherra, líkt og kveðið er á um í 7. grein frumvarpsins. Slíkt er ekki við hæfí 
þegar einu upplýsingamar sem liggja fyrir um starfsemi Veiðimálastofnunar eru 
fólgnar í almennum lista í 12. liðum (4.grein) sem segir ekkert annað en það að 
rannsóknir og ráðgjöf Veiðimálastofnunar spanni allt er varðar ferskvatnsfíska og 
umhverfi þeirra allt frá jökulsporðum til úthafa N-Atlantshafsins. Auk þess er að fínna 
viðbætur um verk Veiðimálastofnunar í 5. grein frumvarpsins þar sem segir að 
stofnunin megi standa í ýmis konar fyrirtækjarekstri. í 7. grein frumvarpsins er skilyrt 
að ráðherra geti með reglugerð mælt nánar fyrir um starfsemi Veiðimálastofhunar og 
framkvæmd þessara laga. Slíkt þýðir með öðrum orðum að ráðherra kemur einn að 
því ásamt Veiðimálastofnun að afinarka hvemig eiginlegri starfsemi 
Veiðimálastofnunar verður háttað í grófum dráttum svo sem á ársgrundvelli, sé slíkt á 
annað borð á dagskrá. í þriðja lagi er heppilegt að fresta lokaumfjöllun um frumvarpið 
til næsta löggjafarþings vegna þess að ekki er hægt að sjá það að við gerð 
frumvarpsins hafi menn lagt sig eftir því að sníða lagafrumvarpið að því 
samkeppnisumhverfi sem Veiðimálastofnun starfar innan um þessar mundir.

Lagafrumvarpið um Veiðimálastofnun sem hér er til umræðu og samstæð 
systurfrumvörp þess sem lögð eru fram samhliða (Þskj.:891; 898; 879; 880) til að þau 
fái samræmda þinglega meðferð og afgreiðslu, eru til samans arftakar lax- og 
silungsveiðilaganna frá 1970 (með síðari tíma breytingum). Einkennilegt má teljast að 
við gerð þessara lagafrumvarpa hafí ekki verið gengið í það samhliða að færa lög um 
Fiskræktarsjóð í nýjan búning líkt og allt annað efiii lax- og silungsveiðilaganna frá 
1970. í umræðum á Alþingi kom fram að ástæða þess var óeining innan 
ríkisstjómarinnar um þann hluta. Ef þetta frumvarp og systurfrumvörp þess verða 
afgreidd frá þessu þingi þá munu lög um Fiskræktarsjóð halda sínum sessi áfram í 
umgjörð lax- og silungsveiðilaganna sem þá munu fá nafnið "eldri lög um lax- og 
silungsveiði". Vegna þessa vakna eðlilegar spumingar um það hvað valdi því að svo 
mikið liggur á að ganga frá því frumvarpi sem hér er veitt umsögn og 
systurfrumvörpum þess. Fyrst að ekki hefur verið gengið frá endanlegri mynd 
lagaákvæða sem mynda umgjörð um starfsemi Fiskræktarsjóðs. Sá hluti er enn eitt 
dæmið sem vísar til þess að rétt sé að fresta endanlegri þingmeðferð þessa 
lagaumhverfis í heild til næsta þings.

Lagafrumvarpið um Veiðimálastofnun felur að mati undirritaðs í sér 
samkeppnishömlur gagnvart einkaaðilum sem leggja stund á rannsóknir á 
ferskvatnsfiskum og umhverfi þeirra og ráðgjöf á því sviði. Þessi 
samkeppnishamlandi mismunun sem að óbreyttu væri innbyggð í frumvarpinu og 
reyndar tengdum lögboðnum verkum Veiðimálastofnunar í systurfrumvörpum þess, er 
lýst hér að neðan með vísun í starfsemi Veiðimálastofnunar og röksemdir sem málið 
varða. Fyrst er fjallað um starfsemi Veiðimálastofhunar með hliðsjón af þeim 
lögboðnu verkum sem systurfirumvörp um starfsemi Veiðimálastofnunar fela 
Veiðimálastofnun einum aðila (I). Síðan er fjallað um það hvemig þessi mismunun 
sem er að finna í lagafrumvarpinu um Veiðimálastofiiun og lagatilvísunum i 
systurfrumvörpum þess og tilheyrandi samkeppnishömlur birtast með hliðsjón af 
annarri starfsemi Veiðimálastofnunar (II). I lok umfjöllunar um starfsemi 
Veiðimálastofhunar með hliðsjón af samkeppnisaðstæðum á starfssviði stofnunarinnar 
eru skoðuð dæmi um áberandi galla lagafrumvarpanna eins og þau liggja fyrir nú með 
tilliti til tilgreindrar starfsemi Veiðimálastofnunar (I.x-x.og IIx-x.). Annarsvegar með 
hliðsjón af þeim samkeppnishömlum sem sú starfsemi hefur í för með sér fyrir 
einkaaðila á sama sviði og hinsvegar með vísun í þann vafa sem hlutleysi 
Veiðimálastofnunar verður undirorpið, einkum með vísun í lögboðin verk 
stofnunarinnar.
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L í fyrsta lagi er um það að ræða að Veiðimálastofnun fær það hlutverk í umræddu 
frumvarpi (sjá 9. lið í 4. grein) og systurfrumvörpum þess (sjá tilvísanir í greinum 
þeirra) sem nú eru til umfjöllunar samhliða hjá Alþingi, að sjá alfarið um öll lögboðin 
verkeftii á sínu starfsviði sem kveðið er á um í systurfrumvörpunum. Þama er um að 
ræða vinnu sem Landbúnaðarstofnun (áður Veiðimálastjóri) getur sjálf ekki framkvæmt 
og þarf því að kalla eftir. Um er að ræða rannsóknir á ferskvatnsfiskum og umhverfí 
þeirra og ráðgjöf í þeim efnum svo sem úttektir, umsagnir, álitsgerðir og leyfi. Hér að 
neðan eru þessi systurfrumvörp lagafrumvarpsins um Veiðimálastofnun tilgreind:

Þskj. 891 — 607. mál. Frumvarp til laga um lax- og silungsveiði.
Þskj. 898 — 613. mál. Frumvarp til laga um fiskrækt.
Þskj. 879 — 595. mál. Frumvarp til laga um eldi vataafíska.
Þskj. 880 — 596. mál. Frumvarp til laga um vamir gegn fisksjúkdómum.

Vegna ákvæða frumvarpsins og systurfrumvarpa þess um einkarétt 
Veiðimálastofnunar á því að veita lögboðnar umsagnir og önnur þess háttar 
verk. Þá myndi frumvarpið ef það næði fram að ganga leiða til eftirfarandi 
mismununar Veiðimálastofnunar á kostnað einkaaðila á sama sviði (La. - Lg.):

La. Einkaaðilar eru útilokaðir frá lögboðnum verkefhum á þessu sviði og þar með 
skerðast rekstrarmöguleikar (starfsemi) sem nemur þessari vinnu sem er útseld. 
Slíkt væri þó hægt að skilja ef hlutleysi Veiðimálastofiiunar væri fyrir hendi. Því 
er hinsvegar ekki til að dreifa sökum þess að Veiðimálastofnun er í frumvarpinu 
einnig ætlað að stunda samkeppni á sama sviði, þess utan. Samkeppni 
Veiðimálstofiiunar við einkaaðila sem starfa á sama sviði getur af þessum sökum 
ekki talist eðlileg miðað við frumvarpið í núverandi mynd.

Lb. Hlutleysi Veiðimálastofiiunar yrði ekki fyrir hendi, því Veiðimálastofnun er
samhliða ætlað að stunda rannsóknir og ráðgjöf í samkeppni við aðra. í slíkri 
samkeppni er augljós sú staða sem þeir aðilar eru settir í sem eru að kaupa eða 
fjármagna með öðrum hætti slík verk sem i orði kveðnu er fijáls samkeppni um. 
Upp til hópa em þetta aðilar sem þurfa að lúta lögboðnum úttektum, umsögnum
o.þ.h af hálfú Veiðimálastofnunar og í því ljósi fysilegra fyrir þá aðila (veiðifélög, 
virkjunaraðilar, fiskeldistöðvar o. s. frv.) í ljósi varúðar gagnvart þeim 
umsögnum o.þ.h. að skipta við Veiðimálastofhun fremur en samkeppnisaðilana 
þegar kemur að viðskiptum sem val er um. Samkeppni Veiðimálstofnunar við 
einkaaðila sem starfa á sama sviði getur af þessum sökum ekki talist eðlileg 
miðað við frumvarpið í núverandi mynd.

Lc. Veiðimálastofnun hefur alfarið i sínum höndum lögboðnar úttektir, umsa^nir, 
leyfí o.þ.h. sem varða rannsóknir og/eða rekstur samkeppnisaðila sinna. Ymist er 
þetta með beinum hætti (lögboðnar umsagnir o.þ.h. varða samkeppnisaðila beint) 
eða óbeinum hætti (lögboðnar umsagnir varða samstarfsaðila samkeppnisaðilana 
s.s. veiðifélög, fískeldisstöðvar o.s.frv.). Samkeppni Veiðimálstofhunar við 
einkaaðila sem starfa á sama sviði getur af þessum sökum ekki talist eðlileg 
miðað við frumvarpið í núverandi mynd.

Ld. Veiðimálastofhun hefur alfarið í sínum höndum lögboðnar úttektir, umsagnir, 
leyfi o.þ.h. sem varða eigin rannsóknir og/eða rekstur. Annarsvegar er þetta með 
beinum hætti því nánast án undantekninga virðist lagafrumvarpið um 
Veiðimálastofiiun og systurfrumvörp þess sem til samans mynda arfiaka lax- og 
silungveiðilaganna frá 1970, ekki gera ráð fyrir öðm en að Veiðimálastofnun sjái 
sjálf um lögboðnar umsagnir o.þ.h. sem varða hennar eigin verk. En að öðrum 
kosti má skilja þetta svo að í þeim tilfellum þurfi ekki slíkar lögboðnar umsagnir, 
úttektir o.þ.h. Hinsvegar er þetta með óbeinum hætti því að Veiðimálastofhun 
hefúr í sínum höndum slíkt lögboðið mat, álitsgerðir o.þ.h. varðandi
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samstarfsaðila sína sem spanna allt frá sjálfstæðum aðilum (veiðifélög, 
stangaveiðifélög, fískeldistöðvar o.s.frv.) til fyrirtækja sem eru að ðllu leyti eða 
að hluta til í eigu Yeiðimálastofíiunar (fískeldisstöðvar, fískræktarstöðvar, 
hafbeitarstöðvar o.s.frv., sjá nánar umfjöllun um 5. grein frumvarpsins). 
Samkeppni Veiðimálstofnunar við einkaaðila sem starfa á sama sviði getur af 
þessum sökum ekki talist eðlileg miðað við frumvarpið í núverandi mynd.

I.e. Veiðimálastofnun hefur alfarið i sínum höndum lögboðnar úttektir, umsagnir, 
leyfí o.þ.h. Af þeim sökum safnast upp gagnleg gögn og áunnin þekking frá þeirri 
lögboðnu vinnu Veiðimálstofnunar sem til samans styrkir samkeppnisstöðu 
Veiðimálastofiiunar gagnvart einkaaðilum. Samkeppni Veiðimálstofhunar við 
einkaaðila sem starfa á sama sviði getur af þessum sökum ekki talist eðlileg, 
miðað við frumvarpið i núverandi mynd.

Lf. Veiðimálastofnun hefur í systurfrumvörpum þeim sem lögð eru fram með
frumvarpi um starfsemi Veiðimálastofnunar skýrt afmarkað lögboðið aðgengi að 
vissum gögnum í vörslu ríkisins sem einkaaðilar í samkeppni við 
Veiðimálastofiiun hafa ekki aðgengi að. Skýrasta dæmið sem jafhframt varðar 
mikilvægustu einstöku hagsmunina af þessum toga er fólgið i aðgengi 
Veiðimálastofnunar að öllum gögnum yfir veiði í ám og vötnum landsins (sjá 13. 
grein frumvarps til laga um lax- og silungsveiði). Likt og fram kemur i umræddri 
13. grein systurfrumvarpsins þá hvílir sú skylda á öllum þeim sem nýta veiðirétt 
sinn í veiðivötnum (ám og vötnum) og netlögum sjávarjarða að skila 
veiðiskýrslum til Landbúnaðarstofnunar á því sniði sem óskað er eftir af hálfu 
stofiumarínnar. Þessi veiðigögn verða hér eftir sem hingað til færð árlega á 
tölvutækt snið og hefur Landbúnaðarstofnun (Veiðimálastjóri fram að gildistöku 
laganna) umsjón með gögnunum og geymslu þeirra. Ef einkaaðilar sem stunda 
rekstur sem er i samkeppni við Veiðimálastofhun fá ekki sambærilegt aðgengi að 
gögnunum og Veiðimálastofiiun þá verður bundinn í lög ójöfhuður sem stenst 
ekki nánarí skoðun með hliðsjón af eðlilegu jafiaræði í rekstrarumhverfi á 
starfsviði þessara aðila. Samkeppni Veiðimálstofnunar með slíka einokun 
varðandi fijálst aðgengi grundvallargagna er varða nýtingu og veiðimál getur af 
þessum sökum ekki talist eðlileg, miðað við frumvarpið í núverandi mynd.

Lg. Veiðimálastofnun hefur alfarið i sínum höndum úttektir, umsagnir, leyfi o.þ.h. 
Þetta gerir það m.a. að verkum að þeir hafa að nokkru í hendi sér þann tíma sem 
þeir setja í slík lögboðin verk i fyrstu atrennu og þar með þá fjármuni sem að þeir 
fá fyrir þá útseldu vinnu. Aukinheldur gerir lagaleg staða Veiðimálastofhunar 
samkvæmt frumvarpinu það að verkum að þeir geta sett fram í þeim umsögnum
o.þ.h. verkum þær kröfur að framkvæma þurfí enn frekari rannsóknir, úrvinnslu 
gagna eða samantektir svo dæmi sé tekið til þess að ásættanleg niðurstaða fáist. 
Dæmi um þetta væri að leyfi fyrir tiltekinni framkvæmd sem tæki til lífnkis 
fersvatns hefði þau skilyrði að framkvæmd yrði úttekt á lífríki svæðisins áður en 
framkvæmdir hæfust og jafnvel að einnig væri farið fram á að fylgst væri með 
mögulegum breytingum á lífríkinu í 1 - fleiri ár í kjölfar þess að framkvæmdinni 
væri lokið. Samantekið þýðir það sem bent hefur verið á í ofafhgreindum 
dæmum að Veiðimáiastofhun getur upp að einhveiju marki nánast stundað 
sjálftöku á fé með vísun í lögboðið hlutverk sitt við umsagnir, útttektir o.þ.h.

H. Veiðimálastofiiun fær til starfsemi sinnar árlega ijárveitingar sem nema tugum 
milljóna króna en samt heimilar lagafrumvarpið stofnuninni að standa í samkeppni. 
Þess utan fær Veiðimálastofnun greiðslur fyrir lögboðin verk sem kallað er eftir, fyrir 
önnur þjónustuverk og fyrir grunnrannsóknir að hluta eða öllu leyti frá 
rannsóknasjóðum, kostunaraðilum og verkkaupum.
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í  þessum hluta verður greint frá nokkrum af helstu göllum frumvarpsins sem 
felast í því óbreyttu með vísun í það hvernig starfsemi Veiðimálastofnunar er 
skilgreind og fjármögnuð af hálfu ríkisins. Sú mismunun sem þetta veldur leiðir 
til þess að starfsemi Veiðimálastofnunar hamlar eðlilegri samkeppni einkaaðila á 
sama starfsviði. Hér að neðan verður farið yfir þann ójðfnuð sem af þessu hlýst 
fyrir einkaaðila sem eru í samkeppni við Veiðimálastofnun (ILa. - II.c.):

ILa. Helsti ójöfiiuðurinn sem fólginn er í rekstri Veiðimálastofnunar samkvæmt
lagafrumvarpinu að óbreyttu felst í því að nálega öll sú fjárhæð sem ríkíð veitir 
til þess að starfrækja Veiðimálastofiiun er notuð af stofhuninni í það að greiða 
niður samkeppni Veiðimálastofiiunar við aðra aðila sem starfa á sama sviði hvað 
varðar grunnrannsóknir, þjónusturannsóknir og ráðgjöf. Samkeppni 
Veiðimálstofnunar við einkaaðila sem starfa á sama sviði getur af þessum sökum 
ekki talist eðlileg, miðað við frumvarpið í núverandi mynd.

Veiðimálastofnun nýtur einnig annarra meðgjafa fiá ríkinu sem bæta 
samkeppnisstöðu stofhunarinnar gagnvart einkaðilum sem keppa um verkefni 
við Veiðimálastofnun. í liðunum hér að neðan verða tekin dæmi um hvemig 
aðrar meðgjafir ríkisins en beinar fjárveitingar koma við sögu og hvemig 
fjárveitingar og önnur meðgjöf ríkisins til samans hamla því að einkaaðilar geti 
stundað samkeppni við Veiðimálastofhun á jafiiréttisgrundvelli. Áður en að þeim 
liðum kemur, verður hér reynt að skýra í stórum dráttum hvemig það má vera að 
þetta geti gerst.

Lagafrumvarpið um starfsemi stofnunarinnar felur einungis i sér útmörk þeirrar 
vinnu sem stofnunin á að starfa að. Hvergi er í frumvarpinu að finna vel 
skilgreind verk s.s. á ársgrundvelli Ef litið er til starfsemi Hafiannsóknastofnimar 
til samanburðar þá vasru slik verk t.d. árlegar leiðangursferðir stofnunarinnar til 
mælinga á helstu þáttum í lífiíki sjávar, en sambærilegar grunnrannsóknir hjá 
Veiðimálastofnim sem alfarið eru kostaðar af ríkisQárveitingum finnast ekki í 
störfum Veiðimálastofnunar. Vegna umræddrar vöntunar á vel skilgreindum 
verkum sem Veiðimálastofiiun ætti að sinna á ársgrundvelli þá hefur 
Veiðimálastofhun nýtt sér ríkisfiamlagið eftir sínu höfði hverju sinni og verið i 
fullum rétti til þess. Leiðin sem mikið hefur verið farin er sú að nýta 
ríkisfjárveitinguna til að afla enn frekara fjármagns en dæmi um það væri að 
sækja um styrki til rannsóknasjóða þar sem ríkisframlagið væri síðan m.a. nýtt til 
að standa skil á því mótframlagi sem slíkir sjóðir fara almennt fiam fiá 
rannsóknaraðilanum. Slikt hefði einhvem tíma ekki þótt í frásögur færandi og 
vera ágætt dæmi um sjálfsbjargarviðleitni. Þeir tímar sem við lifum á um þessar 
mundir kalla hinsvegar á aðra afstöðu. í fyrsta lagi hefúr starfandi ríkisstjóm til 
margra ára fylgt þeirri stefnu að minnka skuli ríkisafskipti eftir þvi sem færi 
gefst. í öðm lagi þá er samkeppnisumhverfið um þessar mundir með þeim hætti 
að starfsemi Veiðimálastofiiunar er veitt samkeppni á öllum sviðum 
starfseminnar. Af þeim sökum er ekki afsakanlegt að að Veiðimálastofnun sé að 
sliga rekstur sinn svo sem dæmin sanna vegna viðleitni sinnar að halda úti sem 
viðtækastri og umfangsmestri starfsemi á öllum sviðum á sama tíma og 
einkaaðilar bjóða jafiigóða eða betri vinnu á sömu sviðum 1 samkeppni um það 
sama fjármagn. Auk þess sem slíkur rekstur Veiðimálastofimnar er á sama tíma 
algerlega úr takti við margyfirlýsta stefnu ríkisvaldisns um samdiátt i ríkisrekstri 
þar sem því verður komið við.
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Hér er við hæfí að vitna til eftirfarandi ályktunar Viðskiptaráðs frá 23. nóvember 
2005 í skýrslu ráðsins "Samkeppni ríkisfyrirtœlga við einkaaðila". 
Inngangskaflar skýrslunnar eru forvitnilegir með hliðsjón af þeirri baráttu sem 
aðilar á sviði rannsókna í ferskvatni heyja nú fyrir sjálfsögðum rétti sínum til 
vinnu í eðlilegu samkeppnisumhverfi. Veiðimálastofnun er einn af fimm aðilum 
sem nefndir eru í skýrslunni sem nærtæk dæmi um ríkisfyrirtæki þ.s. augljóslega 
þyrfti að breyta rekstrarfyrirkomulaginu:

"  VEIÐIMÁLASTOFNUN
í  lögum um lax- og silungsveiði, nr. 76/1970, er gert ráð fyrir Veiðimálastjóra sem fer 
með stjómsýslu veiðimála. Lögin gera jafnframt ráð fyrir aðskilinni Veiðimálastofnun 
sem ætlað er í fyrsta lagi að sinna rannsóknum á á m o g  vötnum með það a<5 markmiði 
að veita ráðgjöf um veiðinýtingu og þróun I þeim efnum. Þá veita lögin f öðru lagi 
Veiðimálastofnun heimild til þess að taka að sér rannsóknir og önnur verkefni á 
starfssviði slnu fyrir einstaklinga, félög og stofnanir gegn endurgjaldi, sbr. 3. tl. 90. gr. 
Eru það verkefni sem stærri verkfrædistofur og sjálfstætt starfandi vlsindamenn gætu 
auðveldlega sinnt. Gert er ráð fyrir kostnaði vegna reksturs Veiðimálastofnunar upp á 
122,5 millj. kr ár hvert. Árið 2004 var gert ráð fyrir sértekjum upp á tæpar 80 milljónir kr. 
Viðskiptaráð leggur til að 3. tl. 90. gr. framangreindra laga verði numinn úrgildi. "

Ofangreinda skýrslu í heild sinni má finna á vefsíðu Viðskiptaráðs, sjá 
eftirfarandi tengil:
http://www.verslunarrad.is/files/1537044997Samkeopni%20r%C3%ADkisfvrirt%C3%A6
kia%20vi%C3%BQ%20einkaa%C3%B0ila.pdf

Ef lagafrumvarpið um starfsemi Veiðimálastofnunar yrði óbreytt að lögum án 
þess að taka tilliti til þeirra breytinga (samkeppni einkaaðila o.fl.) sem orðið 
hafa í starfsumhverfi veiðimála á þeim 36 árnm síðan heildarlög á þessum 
vettvangi voru síðast í meðförum AJþingis (1970). Þá hniga öll rök að því að 
einkaðilar sem starfa við rannsóknir, ráðgjöf og rekstur á þessu sviði hafi skýrari 
forsendur en nokkru sinni fyrr til að höfða skaðabótarmál á hendur ríkinu vegna 
þeirra samkeppnishamlandi ákvæða sem eru innbyggð í lagafrumvarpinu um 
starfsemi Veiðimálastofnunar, ef það verður að lögum með þeim göllum sem 
þessu valda. Hér má bæta því við að verði umrætt lagafrumvarp og 
systurfrumvörp óbreytt að lögum þá verður umrædd niðurgreidd samkeppni 
Veiðimálstofiiunar við einkaaðila á víðari starfsgrundvelli en verið hefur fram til 
þessa vegna breytinga í lagumhverfinu. Ástæðan er sú að umrætt nýtt 
íagafrumvarp um starfsemi Veiðimálastofnunar víkkar starfsvið 
Veiðimálstofiiunar til muna miðað við það sem áður var (sjá nánar í umfjöllun 
um 4. og 5. grein).

ILb. Niðurgreiðslur rikisins á samkeppni Veiðimálastofnunar eru í reynd meiri
en sem nemur beinum framlögum ríkisins samkvæmt fjárlögum. Dæmi um það 
er það fé sem Veiðimálastofnun sparar sér með sameiginlegum afiiotum af 
húsnæði og tækjabúnaði. Á landsbyggðinni hefúr Veiðimálastofnun ýmis 
sameiginleg afnot af húsnæði, tækjum o.fl. með öðrum ríkisstofhunum sem 
starfa í sömu byggingum eða á sama stað og viðkomandi útibú 
Veiðimálastofnunar, enda handhæg heimatökin í ráðuneyti landbúnaðar 
(Hólar:Hólaskóli;Hvanneyri:Búnaðarháskólinn;Selfoss:Búnaðarsamband 
Suðurlands). Veiðimálastofnun hefur í Reykjavík viðhaft slíka samnýtingu á 
húsnæði með annarri ríkisstofnun sem er Landbúnaðarstofiiun (áður embætti 
Veiðimálastjóra) sem fer með yfirstjóm veiðimála með vísun í lög og reglur á 
því sviði (sameiginleg afgreiðsla, bókasafh, fundarherbergi, kaffistofa o.s. firv.).

http://www.verslunarrad.is/files/1537044997Samkeopni%20r%C3%ADkisfvrirt%C3%A6
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Á þessu ári fór starfsemi Veiðimálastjóra undir hatt Landbúnaðarstofhunar og 
flytur sú yfirstjóm veiðimála síðar á þessu ári í húsnæði Landbúnaðarstofnunar á 
Selfossi og um sama leyti flytur Veiðimálastofnun í húsnæði 
rannsóknarstofnunar Landbúnaðarins að Keldnaholti með tilheyrandi 
samlegðaráhrifum á milli þeirra ríkisstofnanna. Veiðimálastofnun hefur auk 
húsnæðis deilt starfsmönnum með Veiðimálastjóra og gerir enn (a.m.k. að hluta) 
eftir að það embætti færðist undir Landbúnaðarstofnun. Dæmi þar um er að 
gjaldkeri Veiðimálastofhunar hefur samtímis verið gjaldkeri Veiðimálastjóra. 
Bókun gjalda og tekna Veiðimálastofnunar og Veiðimálastjóra hefur þessu til 
viðbótar verið í höndum sameiginlegs bókara. Ennfremur er símavarsla í 
höndum starfsmanns sem sinnir báðum þessum aðilum. Auk þess hefur 
Veiðimálstofhun haft ákveðið hlutfell af starfí annars tveggja fastráðinna 
starfsmanna Veiðimálastjóra til umráða samkvæmt þessum skiptasamningum 
rikisstofinanna tveggja. Þessu til viðbótar hafa ýmis tæki t.d. ljósritunarvél, 
prentarar o.þ.h. verið rekin sameiginlega af Veiðimálastofíiun og Veiðimálstjóra. 
Ennfremur hefur Veiðimálastjóri án útboðs árlega afhent Veiðimálastofnun þá 
vinnu sem að felst i því að slá inn allar veiðiskýrslur landsins fyrir fasta greiðslu. 
í staðinn hefur Veiðimálastofnun haft óheftan aðgang að þessum gagnagrunni og 
reyndar umgengist hann í alla staði sem hennar eigin væri. Sem dæmi um það þá 
getur undirritaður vitnað um það eftir að hafa starfað 17 ár á Veiðimálastofnun 
að hin ýmsu verkefhi sem unnið var að innan stofnunarinnar sem þurftu að nýta 
gögn gagnagrunnsins sem inniheldur veiðiskýrslumar, þurftu ekki að greiða 
umsýslugjald skv. útseldri vinnu til Veiðimálastofnunar fyrir þá vinnu sem að 
fólgin var i því að sækja gögnin í gagnagrunnin. Til samanburðar má benda á 
það að í kjölfar þess að undirritaður hóf rekstur Laxfiska ehf sem er rannsóknar- 
og ráðgjafarfyrirtæki í einkaeign þurfli undirritaður á gögnum úr viðkomandi 
gagnagrunni að halda. Við afgreiðslu þeirra gagna brá þá svo við að 
Veiðimálastofnun fór firam á umsýslugjald fyrir að ná i umrædd gögn (óunnin) úr 
gagnagrunninum. Slíkt vekur upp spumingar hversu eðlilegt slíkt misræmi sé og 
ennfremur hversu eðlilegt sé að Veiðimálastofnun hafi i áranna rás getað gert sér 
veiðigagnagrunninn að féþúfu með slíkum hætti, þegar sá sami 
veiðigagnagrunnur átti þá líkt og nú samkvæmt lögum alfarið að vera í höndum 
Veiðimálastjóra (nú Landbúnaðarstofnunar).

Hér verður ekki komist hjá því að nefna enn eitt aukastarfið sem gjaldkeri 
Veiðimálastofnunar hefur með höndum í hagræðingarskyni. Þar er um að ræða 
að hann sinnir gjaldkerastarfi fyrir Fiskræktarsjóð samhliða störfum fyrir 
Veiðimálastofiiun. Víst þykir að hvergi annarstaðar á Vesturlöndum finnist 
starfsmaður sem sinnir gjalkerastarfi fyrir þijár ríkisstofhanir í senn með 
tilheyrandi hagræðingu. Enn ólíklegra er að sá gjaldkerí finnist ef leitað væri að 
ríkisstofiiunum sem lögum samkvæmt eiga að teljast óháðar hver annarri hvað 
ákvarðanatökur varðar. Fleira veldur því að það er mikið lán fyrir 
Veiðimálastofhun að gjaldkeri stofnunarinnar sinni gjaldkerastörfum fyrir 
Fiskræktarsjóð. Þetta kemur til af því að tekjur Fiskræktarsjóðs ráðast árlega af 
skírum tekjum veiðifélaga landsins auk þeirra Qármuna sem koma fiá ríkinu til 
sjóðsins. Af því leiðir að Veiðimálastofnun fær í hendumar árlega gögn yfír það 
hvemig rekstur allra Veiðifélaga landsins hefur gengið árinu á undan. Áf þessu 
hlýst væntanlega viðbótar hagræði enda getur komið sér að vita hvemig 
Qárhagsstaða Veiðifélaga er, því flestir sem kaupa rannsóknir og þjónustu á 
þessu sviði koma úr þeirra röðum.

Dæmið um gjaldkera Veiðimálastofnunar sem sinnir fjárreiðum þriggja 
stofnanna Landbúnaðarráðuneytisins kristallar betur en margt annað þau 
hagsmunatengsl sem óeðlileg em i stjómsýslu Veiðimálastofnunar og til að bæta 
gráu ofan á svart hefur stjómarmaður Veiðimálastofnunar um langa hríð einnig
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verið stjómarmaður í Fiskræktarsjóði (Veiðimálanefhd). Sá stjómarmaður tekur 
þar jöfhum höndum ákvarðanir um styrkveitingar til Veiðimálastofhunar og 
samkeppnisaðila hennar. Aukinheldur fær hann i hendur til umsagnar allar 
rannsóknaáætlanir og firamvinduskýrslur frá samkeppnisaðilum 
Veiðimálastofnunar. Með hliðsjón af þvi hve tengsl Veiðimálastofnunar em 
óeðlilega mikil við ýmsar ríkisstofnanir sem eiga að nafninu til eiga að heita 
hlutlausar, s.s. Fiskræktarsjóður er dæmi um. Þá er við hæfi að benda á úrskurð 
Úrskurðamefhdar um upplýsingamál þ.s. fjallað var um aðgang Jóhannesar 
Sturlaugssonar að gögnum hjá Fiskraektarsjóði og Veiðimálastofnun sem 
vörðuðu rannsóknaverkefhi sem hann skipulagði og var verkefhisstjóri að þegar 
starf hans var lagt niður hjá Veiðimálastofhun.

A-170/2004 Úrskurður frá 26. mars 2004, sjá með því að fara á eftirfarandi tengil: 
http://ursk.forsaetisradunevti.is/iffskurdir/nr/1550

Framangreind dæmi vitna öll um hagsmunaárekstra sem þarf að fyrirbyggja 
með ákvæðum i frumvarpi þessu svo að sambærilegir hlutir haldi ekki áfram að 
reka á fjörumar í þessu starfsumhverfi.

Sömu vandkvæði varðandi hagsmunaárekstra var einnig að finna i fyrri dæmum 
sem nefnd vom til sögunnar fyrr i þessum umfjöllunarlið (Il.b.). I ljósi þeirra 
ským dæma sem hér hafa verið nefhd þá þarf ekki sérfræðinga í 
stjómsýslulögum til þess að átta sig á því að slík hagsmunatengsl ríkisaðila sem 
eiga að teljast óháðir hver öðmm um ákvarðanatökur em ekki réttlætanleg. 
Undirritaður hefur dregið þá ályktun að starfsemi einkarekinna rannsóknar- og 
ráðgjafafyrirtækja á þessu sviði hafi beðið tjón af völdum nefiidra óeðlilegra 
stjómsýslutengsla og rekstrartengsla á milli Veiðimálastofnunar, Fiskræktarsjóðs 
og Veiðimálastjóra. Hér em þessar upplýsingar dregnar fram til að tryggja að 
Alþingi komi í veg fyrir að svo óeðlileg stjómssýslu- og rekstrartengsl eigi 
möguleika að þrífast i starfsemi þeirri sem lagafrumvarpið og systurfiumvörpin 
taka til. Þvi er talið rétt að taka sérstaklega á þeim málum í 3. og 5. grein (sjá 
nánar sérstaka umfjöllun um þær greinar).

Samkeppni Veiðimálstofhunar við einkaaðila sem starfa á sama sviði getur með 
hliðsjón af ofangreindum rökum ekki talist eðlileg miðað við frumvarpið i 
núverandi mynd.

ILc. Hér verða nefnd dæmi um hvemig jQárveitingar rikisins til Veiðimálastofnunar 
skapa Veiðimálastofnun samkeppnisfæri umfram einkaðila á sama sviði sem 
njóta ekki slíkra fjárveitinga beint frá ríkinu. Samkeppni Veiðimálstofnunar er 
því niðurgreidd af ríkissjóði.

Grunnrannsóknir Veiðimálastofnimar em flestar fjármagnaðar að hluta til af 
rannsóknasjóðum. Styrkumsóknir Veiðimálastofiiunar i rannsóknasjóði felur 
þannig i sér samkeppni um rannsóknafé sem veitt er til málaflokksins hveiju 
sinni. Auk þess getur samkeppnin verið með enn frekari hætti s.s. þegar 
Veiðmálastofnun og einkaaðilar sækja um styrki til samskonar verkefiia á sama 
tíma. Vegna þess að engin skilgreining er á því lögunum hvemig starfsemi 
Veiðimálstofnunar á að vera útfærð ef frá er talið það að yfir stofnuninni er 
forstjóri sem skipar starfsmenn og hefur sér til ráðuneytis ráðgjafanefiid (2., 3. 
og 5. grein). Þá getur Veiðimálstofnun breytt áherslum sinum í rannsóknum á 
milli tímabila að vild. Þetta skapar sérlega mikinn sveigjanleika sem auðveldar 
Veiðimálastofnun til muna að sækja fjármuni í rannsóknasjóði til 
grunnrannsókna í samkeppni við einkaaðila. I tilfellum flestra rannsóknasjóða 
(t.d. Fiskræktarsjóður, Framleiðnisjóður landbúnaðarins, Rannsóknasjóður og

http://ursk.forsaetisradunevti.is/iffskurdir/nr/1550
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Tækjasjóður) þá gildir að þeir sem sækja um styrki rannsóknunum til handa 
þurfa að leggja með sér að lágmarki 50% þess kostnaðar sem í verkefhinu er 
fólginn. Hvemig sem á það er litið þá er það til mikils hagræðis fyrir 
Veiðimálastofnun við skipulag og framkvæmd rannsókna að geta seilst árlega í 
tugum milljóna króna af ríkisframlaginu til auka umfang og/eða gæði rannsókna 
sinna og þar með aukið möguleika þeirra að ná í gegnum siur 
rannsóknasjóðanna og kjölfarið nýtist það samhliða til að standa í skilum á 
skilyrtum mótframlögum grunnrannsókna, gangi styrkveitingar eftir væntingum. 
Þessi aðstöðumunur skilur Veiðimálastofiiun frá einkaðilunum sem frumvarpið 
að óbreyttu gerir ráð fyrir að eðlilegt sé að Veiðimálastofnun keppi við um 
fjármuni til rannsókna. Reyndar er það svo í þessu lagafrumvarpi að þegar talað 
er um samkeppni Veiðimálastofnunar við einkaaðila sbr. 6. grein, þá er talað um 
útseldar rannsóknir, ráðgjöf og þjónustu. Tímabært er að menn leggi af þessa 
glámskyggni enda verið ljóst að helsta samkeppni Veiðimálastofhunar við 
einkaðila hefur síðustu ár legið í grunnrannsóknum. Af þessu leiðir að skipta 
þyrflti út yfirskrift 6. grein frumvarpsins sem og texta greinarinnar að mestu. 
Enda þarf þar að fjalla almennt um það hvemig eðlilegt sé að færa bókhaldslega 
þann rekstur Veiðimálastofnunar sem er í samkeppni við einkaaðila, hvort sem 
það em grunnrannsóknir, þjónusturannsóknir, ráðgjöf eða önnur þjónusta (sjá 
nánar umfjöllun um 6. grein).

Áður en sagt verður skilið við umfjöllun um grunnrannsóknir
Veiðimálastofnunar þá er rétt að geta þeirra grunnrannsókna sem ekki em 
fjármagnaðar að hluta til af rannsóknasjóðum eða öðrum mögulegum styrktar- 
eða kostunaraðilum. Þar er til að dreifa grunnrannsóknum sem kostaðar em 
alfarið af verkkaupum. Sum slík verk s.s. fyrir orkufyrirtæki em á meðal stærri 
rannsóknaverka af þessari gerð en mörg smærri grunnrannsóknaverk ekki síst 
þau sem haldið er úti árum eða áratugum saman hafa einnig töluvert
upplýsingavægi. Slikar grunnrannsóknir em rekstrarlega flokkaðar sem
þjónusturannsóknir ásamt öðrum þjónusturannsóknum sem ekki fela beinar 
grunnrannsóknir í sér. í reynd er það svo að annað tveggja öll eða nánast öll 
grunnrannsóknaverkefni Veiðimálastofnunar em kostuð ýmist að öllu leyti ( 
verkkaupar) eða að einhveiju leyti af aðilum sem standa utan
Veiðimálastofhunar (rannsóknasjóðir, styrktar- eða kostunaraðilar). Þetta er sagt 
hér til að undirstrika það að í reynd er Veiðimálastofnun í samkeppni varðandi 
annað tveggja öll eða nálega öll sín grunnrannsóknaverk.

Ríkisframlag Veiðimálastofnunar líkt og annarra ríkisstofnanna fer að hluta til í 
það að kosta ferðir á fagfundi og ráðstefiiur. Hvaða nafni þær ferðir nefnast þá 
er ljóst að þær auka samkeppnishæfhi Veiðimálastofiiunar (verkefni kynnt, 
tengsla og verkefiia aflað o.s.frv.) og því jafngildir greiðsla slíks ferðakostnaðar 
því að verið sé að greiða niður samkeppni Veiðimálastofhunar við einkaaðila

Ríkisfiamlag Veiðimálastofiiunar fer að hluta til í það að starfrækja útibú frá 
stofhuninni á landsbyggðinni. Með því að nýta hluta ríkisíjárveitingarinnar til 
þess þá er mögulegt fyrir Veiðimálastofhun að hafa starfsmenn nær vettvangi 
m.t.t. ýmissa staðbundinna verkefiiakosta í grunnrannsóknum og þjónustu. Því 
er hér enn eitt dæmið um það að ríkisframlagið er að bæta samkeppnisstöðu 
Veiðimálastofnunar og þar með í reynd að greiða niður þá vinnu sem stofhunin 
sinnir á umræddum svæðum í samkeppni við einkaaðila. Fleira í þessum dúr ber 
að sama brunni t.d. aukið samstarf við menntastofnanir landbúnaðarins, sem 
hafa mun ákveðin samlegðaráhrif í för með sér er bætir samkeppnistöðu 
Veiðimálastofhunar.
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í 5. grein er þess getið að Veiðimálastofnun geti í félagi við aðra rekið 
rannsókna- og þróunarfyrirtæki sem myndu hagnýta rannsókna- og 
þróunarverkefiii sem unnið er að hveiju sinni. Eðlilegt er að benda á það að 
mögulega geta skapast þær aðstæður að ríkisfiamlagið verði nýtt sem frekast er 
kostur, ýmist eitt sér eða sem mótframlag gagnvart rannsóknafé úr sjóðum til að 
halda úti nægilega viðamiklum rannsóknar-og þróunarverkefnum sem 
heppilegust teldust til að viðhalda sem bestum rekstri þess fyrirtækis, án þess 
endilega að þær áherslur færu saman með þeim rannsóknarmarkmiðum sem ætla 
mætti að væru efst á forgangslista miðað við grundvallarmarkmið 
Veiðimálastofhunar. Slíkur mögulegur hagsmunaárekstur varðandi 
forgangsútgerð á vissum rannsóknar- og þróunarverkefnum á kostnað annarra 
nærtækari bara til að halda úti fyrirtækjarekstri myndi vinna gegn 
grundvallarmarkmiðum með starfsemi Veiðimálastofnunar en um leið myndi 
samkeppnisstaða umrædds rannsókna- og þróunarfyrirtækis hafa verið bætt fyrir 
tilstilli ríkisQárveitingar Veiðimálastofnunar á kostnað einkaaðila á sama sviði.

í ljósi þeirra atriða sem nefnd hafa verið í þessum umfjöllunarlið þá getur vart 
talist eðlilegt miðað við fiumvarpið að óbreyttu að Veiðimálastofiiun geti með 
þessum hætti nýtt sér ríkisijárveitingu sína til þess að skapa sér sóknarfæri 
umfram einkaaðila í samkeppni, en nefnd samkeppni um styrkfé úr 
rannsóknasjóðum til grunnrannsókna er afgerandi dæmi um þetta.

Samantekið þá er það mat undirritaðs með hliðsjón af því sem ijallað hefur verið um 
hér að fiaman og tilheyrandi rökstuðningi (I og II) að ekki er boðlegt að 
lagfrumvarpið um starfsemi Veiðimálastofnunar og þau ákvæði systurfrumvarpa þess 
frumvarps sem varða starfsemi Veiðimálastofnunar geri stofnuninni kleift að selja 
rannsóknar- og ráðgjafaþjónustu og keppa um fjármagn til grunnrannsókna. Slík 
samkeppni af hálfu Veiðimálastofounar gagnvart einkaaðilum á þessu sviði á því 
ekki að koma til greina og því þarf einfaldlega ekki að skipta rekstri 
stofnunarinnar rekstrarlega í tvennt. Að ððrum kosti væri eðlileg krafa að ríkið 
veitti ððrum rannsóknaraðilum á þessu sviði með fjárlögum árlega sambærilega 
fjárstyrki til að greiða niður rannsóknar- og ráðgjafarþjónustu og 
grunnrannsóknir. Ennfremur þyrfti ríkisvaldið til að gæta fulls jafnræðis í slíkri 
samkeppni að tryggja sambærilega aðkomu einkaaðila á við Veiðimálastofnun 
að verkefnum sem eru bundin í lög, svo sem lðgbundnar umsagnir o.þ.h. eru 
dæmi um.

Hér að framan hefur undirritaður sett fram almenn sjónarmið sín fyrir hönd eigin 
rannsóknarfyrirtækis (Laxfiska ehf) varðandi helstu brotalamir lagafrumvarpsins svo 
hægt verði að bregðast við þeim ágöllum í meðförum Landbúnaðamefndar og síðari 
meðförum Alþingis. Hér að neðan eru frekari athugasemdir settar fram fyrir hveija 
grein frumvarpsins. Almennt er það mat undirritaðs að ef lagafrumvarp um 
Veiðimálastofnun sem nú er til umfjöllunar hjá Landbúnaðamefndar Alþingis nær 
frarn að ganga óbreytt hvað varðar þá meginþætti sem hér hafa verið til umfjöllunar 
með hliðsjón af þeim áberandi samkeppnishömlum sem í þeim felast. Þá verður til 
lagalegur ójöfnuður gagnvart einkaaðilum sem á ekki sinn líkan i öðrum rikisrekstri 
hérlendis.
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Umsögo með vísun I greinar lagafrumvarpsins

Hér að ofan hafa verið tilgreindar mikilvægar athugasemdir sem varða lagafrumvarpið 
í heild. Hér að neðan verða frekari athugasemdir settar fram fyrir hveija grein 
frumvarpsins. Uppsetningin er með þeim hætti að tiltekinn er texti hverrar greinar 
lagafrumvarpsins eins og hann var þegar frumvarpið var lagt fyrir Alþingi og í kjölfar 
hverrar greinar er síðan komið með athugasemdir sem varða hana sérstaklega. Slíkum 
athugasemdiun við innihald greina lagafrumvarpsins eða það sem talið er vanta í þær 
greinar fylgir oft rökstuðningur m.a. með vísun í úrskurði og skýrslur opinberra aðila, 
sem og þekktar ambögur frá starfsemi Veiðimálastofttunar á næstliðnum misserum í 
vamaðarskyni. Sá rökstuðningur sem tíndur er til á stundum við fleiri en eina grein 
lagafrumvarpsins. í slíkum tilfellum er tiltekinn rökstuðningurinn settur fram við 
fyrstu grein frumvarpsins þar sem hann er nýttur en í kjölfarið vitnað til framsetningar 
þess rökstuðnings í hverri þeirri grein þar sem þörf er á að vitna til hans að nýju við 
umsagnir. Stundum er rökstuðningur við tilteknar greinar frumvarpsins að hluta eða 
öllu leyti þegar komin fram í almenna áliti umsagnarinnar um frumvarpið í heild og er 
þá vitnað til þeirrar umfjöllunar.

Athugasemdimar við tilteknar greinar frumvarpsins em almennar, en einnig em 
stundum því til viðbótar settar fram tillögur að breytingum á texta greinanna í 
umbótaskyni. Þá er sá texti hafður í rauðum lit og skáletraður. Rétt er að ítreka að þó 
svo að settar séu fram almennar aðfínnslur við efhi tiltekinna greina lagafrumvarpsins 
til að hvetja til lagfæringa á þeim, þá fylgja ekki alltaf nákvæmar tillögur að bættum 
greinatexta.

l.gr .
Stjórnsýsluleg staða.

Veiðimálastofnun er rannsóknastofnun á sviði ferskvatnsfíska og lífríkis þeirra sem 
heyrir undir yfírstjóm landbúnaðarráðherra.

Veiðimálastofhun skal leitast við að sinna hlutverki sínu samkvæmt lögum þessum 
í nánu samstarfí og samvinnu við menntastofnanir landbúnaðarins._______________

Eðlilegra er með vísun í yfírstjóm Landbúnaðarráðherra og með vísun í lögbundna 
viðskiptahætti, þ.m.t. ákvæði samkeppnislaga að orða 1. grein á eftirfarandi hátt:

Veiðimálastofnun er rannsóknastofhun á sviði ferskvatnsfíska og lífríkis þeirra í 
ferskvatni sem heyrir undir yfírstjóm landbúnaðarráðherra.

Veiðimálastofhun skal sinna hlutverki sínu samkvæmt lögum þessum án þess að 
hafa samkeppnislega hamlandi áhrif á starfsemi einkaðila á sama sviði.

Veiðimálastofnun skal leitast við að starfa í nánu samstarfi og samvinnu við 
menntastofnanir landbúnaðarins.

(sjá einnig athugasemdir í almennri umsögn um frumvarpið hér að framan)
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2.gr.
Forstjóri.

Ráðherra skipar forstjóra Veiðimálastofnunar til fímm ára í senn.
Forstjóri skal hafa háskólamenntun og þekkingu á fræðasviði stofnunarinnar. 
Forstjóri hefur á hendi stjóm stofnunarinnar og ræður annað starfsfólk og ákveður 

starfssvið þess.____________________________________________________ _

Miðað við rekstur Veiðimálastofnunar síðast liðin ár undir stjóm núverandi 
framkvæmdastjóra hefúr verið viðvarandi og vaxandi hallarekstur hiá 
Veiðimálastofhun^ og opinberlega staðfest tilvik irni ólögmætar samkeppnishömlur^ 
ólögmæta stjómsýsluhætti3) og aðfínnsluverða stjómsýsluhætti4). Þá er eðlilegt þegar 
stofnuninni er mörkuð stefna til framtíðar að taka mið af framgangsmáta í rekstri 
Veiðimálastofiiunar undanfarin ár og um leið sjá til þess að skýrar reglur séu settar um 
ábyrgð forstjórans á stjómun Veiðimálstofnunar sem komi í veg fyrir áframhaldandi 
ábyrgðarleysi sem vitnað er til í dæmunum hér að ofan. Slíkur rekstur ríkísfyrirtækis 
er ekkert einkamál viðkomandi stofhunar ekki síst þegar hún hefúr óheft leyfi til 
samkeppni við einkaaðila s.s. lagafrumvarp um starfsemi Veiðimálastofnunar mun að 
óbreyttu hafa i för með sér. Þau tilvik sem vitnað er til hér að ofan sem varða rekstur 
Veiðimálastofhunar (1-4) og fjallað hefúr verið um af opinberum aðilum em 
eftirfarandi:
1) Alþingi hefúr fjallað viðvarandi og vaxandi hallarekstur Veiðimálastofnunar. 
Upplýsingar um hallarekstur Veiðimálstofiiunar vom fengnar annarsvegar af vefsvæði 
Fjármálaráðuneytisins ('http://hamar.stir. is/) og hinsvegar af vef Alþingis.
Með hliðsjón af árlegum og vaxandi halla Veiðimálastofiiunar sem var 30,5 % sem 
hlutfall af ríkisfiamlagi 2005 og er áætlaður enn meiri fyrir 2006 (sjá nánari 
umfjöllun og tilvísanir í gögn í umsögn um 6. grein frumvarpsins).

2) í öðru lagi hafa samkeppnislög verið brotin af hálfu Veiðimálastofnunar. 
Fyrirliggjandi dæmi þar sem úrskurðað var með ákvörðun af hálfú Samkeppnisráðs en 
ekki bara umsögn árið 2000 sýndi þetta glögglega: Samkeppnishömlur 
Veiðimálastofnunar gagnvart sjálfstætt starfandi fiskifræðingi. Akvörðun nr. 27/2000. 
147fundur. 2. október 2000, sjá
eftirfarandi tengil á vefsíðu Samkeppniseftirlitsins:
http://dev.ecweb.is/8amkeppni/upload/files/samkepDnisrad/akvardanir/2000/akv2700.pdf

3) í þriðja lagi em til viðbótar ofangreindu enn önnur opinberlega staðfest dæmi þess 
að starfshættir framkvæmdastjóra Veiðimálastofhunar hafa ekki verið samkvæmt 
lögum sem gilda um stjómsýslulög og starfshætti, sem hlýtur að teljast bagalegt þegar 
um er að ræða framkvæmdastjóra rílrisstofiiunar. Staðfest dæmi um þetta er að finna í 
úrskurð Laganefiidar B H M  frá nóvember 2004: Mál nr. LN 03-02 sjá eftirfarandi 
tengil á vefsíðu BH M :http://www2.bhm.is/main/view.jsp?branch=485S20
þar sem m.a eftirfarandi upplýsingar úrskurðarins er að finna:
"Laganefhd telur sig ekki geta kveðið upp úr um það hvort um einelti var að rœða. 
Nefndin telur þó Ijóst að framkvœmdastjórirm hafi í  samskiptum sínum við J  hvorki 
farið að stjórnsýslulögum né gœtt góðra stjórnsýsluhátta" Ennfremur segir 
eftirfarandi: "Nefndin álítur hins vegar að það bendi til þess að niðurlagning stöðu J  
hafx ekki byggst á málefhalegum forsendum. Ennfremur verður VMST að gœta þess 
við framkvœmd umrœddra rannsókna að fara að samkeppnislögum".

4) Álit Umboðsmanns Alþingis vegna starfshátta framkvæmdastj óra 
Veiðimálastofnunar við niðurlagningu starfs. Mál: Opinberir starfsmenn. Lausn frá 
störfum vegna sparnaðar. Rannsóknarreglan. Leiðbeiningar um rétt til rökstuðnings. 
Sjónarmið sem ákvörðun verður byggð á. Vandaðir stjórnsýsluhœttir. (Mál nr. 
4018/2004). sjá eftirfarandi tengil á vefsíðu Umboðsmanns: 
http://www.umbodsmaduralthingis.is/skvrslur/skoda.asp7LvkilM 113&Skoda=Mal

http://hamar.stir
http://dev.ecweb.is/8amkeppni/upload/files/samkepDnisrad/akvardanir/2000/akv2700.pdf
http://www2.bhm.is/main/view.jsp?branch=485S20
http://www.umbodsmaduralthingis.is/skvrslur/skoda.asp7LvkilM
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Einu sýnilegu viðbrögðin við viðvarandi og vaxandi hallarekstri Veiðimálastofnunar 
af hálfix ríkisins eru þau að aukið hefur við árlegar fjárveitingar úr Ríkissjóði til 
Veiðimálastofnimar sérstaklega til að mæta hallarekstri stofnunarinnar. Ennfremur er 
á sama tíma tíma unnið lagafrumvarp um starfsemi Veiðimálastofhunar sem kveður á 
um að útvíkka starfsvið stofnunarinnar (sjá almennu umsögnina og 
umsagnarumQöllun um greinar 4, 5 og 7). Reyndar er það svo að starfsvið 
Veiðimálastofnunar hefur engin sjáanleg endimörk þegar skoðuð er 5. grein 
lagafrumvarpsins (sjá umQöllun um grein 5). Hvergi sér þess stað í umræðum um 
hallarekstur Veiðimálastofiiunar að fylgt hafi verið eftir meginreglum ijárreiðulaga nr. 
88/1997 með vísun i ábyrgð og skyldur stjómenda í því sambandi, sbr. ákvæði 49. gr. 
fjárreiðulaga og 2. mgr. 38. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna 
rikisins. í ljósi þess er eðlilegt að ítreka nauðsyn þess að ganga firá skilvirkri ábyrgð 
forstjóra Veiðimálastofnunar i 2. grein frinnvarpsins hvað varðar rekstur 
stofnunarinnar.

(sjá einnig athugasemdir i almennri umsögn um frumvarpið hér að framan)

3. gr.
Ráðgjafarnefnd.

Forstjóri hefur sér til ráðuneytis ráðgjafamefiid sem ráðherra skipar til fjögurra ára í 
senn. Einn nefndarmaður skal skipaður án tilnefiiingar, einn samkvæmt tilnefhingu 
Bændasamtaka íslands, einn samkvæmt tilnefhingu Landssambands fiskeldisstöðva, 
einn samkvæmt tilnefningu Landssambands stangveiðifélaga, einn samkvæmt 
tilnefningu Landssambands veiðifélaga og einn samkvæmt sameigninlegri tilnefhingu 
menntastofiiana landbúnaðarins. Ráðherra skipar formann. Varamenn skulu skipaðir 
með sama hætti. Forstjóri situr fundi með ráðgjafamefnd.
Formaður ráðgjafamefiidar kveður nefhdina saman til fundar þegar þurfa þykir._____

Hér þarf að skilgreina hvert sé ráðgjafarhlutverk nefhdarinnar. Ætla verður að um 
faglega ráðgjöf sé að ræða, þ.m.t. það að koma á ftamfæri almennum viðhorfum 
viðkomandi hagsmunaaðila til Veiðimálastofnunar hveiju sinni. Hnykkja þarf á þvi að 
hér sé einungis um faglegt ráðgjafarhlutverk að ræða. Því ekki fer saman að þeir 
oddvitar hagsmunaaðila sem sitja i nefhdinni séu að taka afstöðu til rekstrarþátta i 
starfsemi Veiðimálastofnunar, enda getur slikt farið að þvælast fyrir ef þeir aðilar eiga 
að geta stundað samhliða eðlileg samskipti við einkaaðila i rannsóknum og ráðgjöf á 
þessu sviði. Vegna mögulegra hagsmunaárekstra með vísun í skýr fyrirliggjandi dæmi 
þess efiiis (sjá II.b. hér að framan), þá er nauðsynlegt að koma í veg fyrir það að sömu 
nefndarmenn og sitja i ráðgjafanefnd Veiðimáíastofnunar geti samhliða einnig setið i 
stjóm Fiskræktarsjóðs.

Með hliðsjón af oafngreindum athugasemdum væri eðlilegt að bæta við efhi 3. greinar 
skilgreiningum sem að inntaki væm i eftirfarandi dúr:

Ráðgjafarnefnd Veiðimálastofnunar fundar og ályktar um fagleg málefhi en ekki 
fjárhagsleg. Ráðgjöf nefndarinnar til hartda Veiðimálastofnun skal birta opinberlega. 
Nefndarmenn ráðg/afarnefhdarinnar skulu á meðan þeir gegna störfum jyrir nejhdina 
ekki gegna störfum fyrir Fiskrœktarsjóð og koma þannig í veg jyrir mögulega 
hagsmunaárekstra.

(sjá einnig athugasemdir í almennri umsögn um frumvarpið hér að framan)
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4. gr.
Hlutverk Veiðimálastofnunar.

Hlutverk Veiðimálastofnunar er:
1. að afla með grunnrannsóknum alhliða þekkingar á nytjastofnum ferskvatns og

lifríkis þeirra og miðla upplýsingum þar um,
2. að hvetja til sjálfbærrar nýtingar ferskvatnsvistkerfa,
3. að treysta grunn vísindalegrar ráðgjafar um nýtingu nytjastofna ferskvatna,
4. að treysta grunn visindalegrar ráðgjafar í fiskrækt í ám og vötnum,
5. að rannsaka hvemig fiskeldi og fiskrækt megi best stunda í sátt við íslenska

náttúm og villta stofna,
6. að veita ráðgjöf um lífríki áa og vatna í sambandi við fiamkvæmdir og

mannvirkjagerð,
7. að stunda rannsóknir á eldi vatnalifvera,
8. að annast þróunarstarf og leiðbeiningar í veiðimálum og annarri nýtingu

lifiíkis ferskvatns,
9. að veita lögboðnar umsagnir,
10. að annast rannsóknir á einstökum ferskvatnsvistkerfiim gegn gjaldi,
11. að stunda rannsóknir í sjó á nytjastofnum ferskvatns,
12. að annast aðrar rannsóknir og tengd verkefni sem ráðherra felur stofhuninni

með reglugerð.

Ójafnræði Veiðimálastofhunar gagnvart einkaaðilum á sama starfssviði með vísun í 
fjárveitingar ríkisins til Veiðimálastofnunar og einokun Veiðimálastofnunar á 
lögboðnum verkum er óásættanlegt starfsumhverfi frá sjónarhóli eðlilegra 
samkeppnishátta nú á tímum. Þau mál hafa verið rædd ítarlega í almennri umsögn um 
frumvarpið hér að framan og eru enn frekar rædd í umfjöllun sem tekur til 6. greinar 
hér að aftan.

Að því gefnu að Veiðimálstofnun haldi áfram að fá fjárveitingar úr ríkissjóði til 
rekstursins þá væri eðlilegt að skilyrða það að Veiðimálastofnun ætti að rækja 
hlutverk sitt án þess að keppa við önnur rannsókna- og ráðgjafafyrirtæki um Qármuni 
til rannsókna og ráðgjafarvinnu.

Leita þarf leiða til að fínna ásættanlegt jafhræði í starfsumhverfi Veiðimálastofnunar 
og samkeppnisaðila á starfssviði stofnunarinnar. Ef slíkt myndi blessast þá breytir 
skipan hlutverka i starfsemi Veiðimálastonunar litlu um starfsumhverfi einkaaðiía. En 
skapist ekki slíkt jafnræði þá geta skilgreind hlutverk Veiðimálastofnunar vegið 
töluvert þungt í starfsumhverfi samkeppnisaðila Veiðimálastofnunar.

í 4. grein frumvarpsins er hlutverk Veiðimáíastofnunar útlistað í 12 liðum, sem til 
samans fela í sér að Veiðimálastofnun á að sinna öllu því sem varðar ferskvatnsfiska 
og umhverfi þeirra, allt ftá jökulsporðum til úthafa N-Atlantshafsins. Vöntun er 
hinsvegar á skilgreiningum um það hvernig sinna eigi rannsóknar- og 
ráðgjafarverkum Veiðimálastofnunar á hveiju sviði. Eru þar til að mynda einhver föst 
verkefni milli ára og hvemig skiptist starfsemin niður á ársgrundvelli með hliðsjón af 
rannsókna- og ráðgjafasviðum. Ennfremur vantar upplýsingar um það hvaða afurðum 
vinnan á skila og hvemig hagsmunaaðilar geta nálgast þær.

í almennri umsögn um fiumvarpið hér að fiaman er ítrekað komið inn á það hve 
slæmt það er fyrir alla málsaðila, bæði Veiðimálastofnun og þá aðila sem keppa við 
stofiiunina um störf á þessum vettvangi að eiginlegt verklag Veiðimálastofhunar 
varðandi rannsóknar- og ráðgjafarvinnu er hvergi skilgreint. Þetta endurspeglast í því 
að allir liðir 4. greinar em galopnir utan 9. liður sem felur í sér skilgreindar lögboðnar 
umsagnir sem er að finna í systurfmmvörpunum (Þskj.:891; 898; 879; 880) sem 
Alþingi hefur samhliða til meðferðar. Þó svo að í þeim frumvörpum sé að fínna
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tilvísanir sem kveða á um lögboðnar umsagnir þá er í þeim ekki frekar en í þessu 
frumvarpi að fínna nauðsynlegar verklagsreglur. Slíkt verklag þyrfti að kveða á um í 
þeim frumvörpum til að tryggja ákveðna stöðlun og gæði þannig að þau gögn séu 
samanburðarhæf. Þar er hinsvegar vísað í það að verklagsreglur o.þ.h. verði ákveðið í 
reglugerðum sem Landbúnaðarstofnun setji. í lögboðnum úttektum, umsögnum o.þ.h. 
er oft á ferðinni mikil hagsmunamál og því óviðunandi að stofn slíkra verklagsregla 
og viðmiðana liggi ekki fyrir í lögunum sjálfum. Þau mál eru því endaslepp á 
svipaðan máta og skilgreining á störfum Veiðimálstofnunar í þessu frumvarpi og sett 
er undir lekann á svipaðan hátt og hér, því vitnað er til þess að ráðherra geti mælt 
nánar fyrir um starfsemi Veiðimálastofhunar með reglugerð (7. grein).

Varðandi 4. grein þá þarf að setja vamagla um það að starfsemi Veiðimálastofnunar 
taki mið af því að lágmarka skörun í rannsóknar- og ráðgjafarverkum sem eru í 
samkeppni. Þetta gildir með hliðsjón af einkaðilum. En einnig með hliðsjón af 
mögulegri samkeppni gagnvart öðrum ríkisaðilum og er 7. liður 4. greinar 
(rannsóknir á eldi vatnalífVera) gott dæmi um það. Það tilvik sýnir að eðlilegt er að 
samhliða lögum sem þessum sé kveðið upp úr um það hvemig ríkisstofhanir á borð 
við Hólaskóla og Veiðimálastofnun skipti með sér verkum á þessu sviði. Fyrir nokkm 
hafði Stofíifískur tekið yfír megnið af tilraunum á eldislaxi auk þess sem fyrirtækið 
stundar eldistilraunir með aðra fiska. Hólaskóli hefur um langt skeið unnið að 
rannsóknum á silungi en Veiðimálastofhun sem legið hefúr að mestu í dvala hvað 
slíkar tilraunir varðar í mörg ár er samkvæmt lagafrumvarpinu farin að hugsa sér aftur 
til hreyfings.

Kannski er mögulegt á meðan Veiðimálastofnun fær einn rannsóknaraðila að þiggja 
Qárveitingar og lögboðin verk frá ríkinu að bæta við 4. grein skilgreiningu sem að 
inntaki væri í eftirfarandi dúr:

Veiðimálastofnun skal í verkefnavali sínu leitast við að koma í vegfyrir samkeppni við 
einkaaðila á starfsviði sínu.

5.gr.
Stjórnskipulag Veiðimálastofnunar.

Forstjóri ákveður skipurit Veiðimálastofnunar.
Veiðimálastofnun er heimilt að starfirækja starfsstöðvar á landsbyggðinni. 
Veiðimálastofnun er heimilt að starfrfl&kja rannsóknastöð í fiskrækt, fiskeidi-eg 

hafbeit.
—Veiðimálastofnun er heimilt að eiga aðild að rannsékna og þrótmarfyrirtækjum, 
sem eru htotafélög-eða önnur félög með takmarkaðri-ábyrgð, er þróa hugmyndir og 
hagnýta raansóknaf- og þróunarverkefni sem stofnunm vianur að hveiju sinni.

Starfssvið Veiðimálastofnunar eins og það er skilgreint í 4. grein með þeirri viðbót 
sem felst í leyfí til reksturs fyrirtækja í 5. grein. Gerir það að verkum að rekstur 
Veiðimálastofhunar hefúr einungis þau endimörk sem stofhunin kýs sér sjálf. Þannig 
getur Veiðimálstofnun alfarið rekið viðbótarfyritæki svo sem fiskeldisstöðvar, 
fiskræktarstöðvar og hafbeitarstöðvar. Auk þess kveður 5. grein frumvarpsins á um að 
Veiðimálastofnun geti þess utan tekið þátt í rekstri hvaða fyrirtækja sem er sem geta í 
reynd verið í meirihlutaeigu stofnunarinnar. Allt er opið í þeim rekstarefiium 
samkvæmt greininni, enda em einu skilyrðin í frumvarpsgreininni þau að viðkomandi 
fyrirtæki séu að "þróa hugmyndir og hagnýta rannsóknar- og þróunarverkefni sem 
stofnunin vinnur að hveiju sinni". Þessi ákvæði frumvarpsins varpa enn frekara ljósi á 
það hvers konar mismunun er fólgin í lagafrumvarpinu um starfsemi 
Veiðimálastofriunar og systurfrumvörpum þess (Þskj.:891; 898; 879; 880). En



16

frumvarpið ásamt lagatilvísunum systurfrumvarpanna þvergirða til samans fyrir 
mögulega eðlilega samkeppni einkaaðila á jafiiréttisgrundvelli við Veiðimálastofnun 
með hliðsjón af rannsóknum, ráðgjöf og rekstri annarra fyrirtækja.

Fróðlegt er að geta eins þekkts dæmis um það að Veiðimálastofnun hefur um margra 
ára skeið verið með verkefni í rekstri sem fellur utan við skilgreint starfsvið (hlutverk) 
Veiðimálastofiiima. Hér er um að ræða rannsóknir Veiðimálastofnunar í tengslum við 
kræklingaræktun og tilheyrandi ráðgjöf. Lögmæti slíkarar starfsemi af hálfu 
Veiðimálastofnunar hlýtur áð vera vafasamt. í öllu falli er eðlilegt að slíkar spumingar 
vakni enda útlit fyrir að að fjármunir sem í orði kveðnu er ánafnað til málaflokks sem 
varðar ferskvatnsfiska, umhverfí þeirra og tilheyrandi veiðimála, séu notaðir að 
einhveiju leyti til að halda úti rekstri á sviði sem fellur undir annan málaflokk. Þetta 
dæmi er nefnt hér til að tryggt sé í lagafhimvarpinu að Veiðimálastofhun stundi aðeins 
rannsóknir og ráðgjöf sem tilheyra starfssviði stofiiunarinnar.

Samkeppnislega er það mat undirritaðs miðað við frumvarpið óbreytt að það sé 
óásættanlegt að Veiðimálastofnun geti rekið fiskræktarstöðvar, fiskeldisstöðvar eða 
hafbeitarstöðvar. Sama gildir um það að Veiðimálastofiiun geti tekið þátt i rekstri 
rannsóknar- og þróunarfyrirtækja sem hagnýti rannsóknar- og þróunarverkefni sem 
stofhunin vinni að hveiju sinni. Af þeim sökum er talið eðlilegt að fella burtu efiii 
greinarinnar utan tvær fýrstu línumar.

í ljósi þess að stjómsýsla og fjárhagslegur rekstur Veiðimálastofhunar hefúr í dag 
skörun við 2 aðrar ríkisstofhanir með tilheyrandi hagsmunaárekstrum. Þá er 
löggjafanum skylt að líta til þeirra dæma (sjá útlistanir í Il.b.) og koma í veg fyrir að 
slíkt endurtaki sig í þessu firumvarpi til laga. Það má til að mynda gera með því að 
bæta við greinina skilgreiningu sem að inntaki væri í eftirfarandi dúr:

Veiðimálastofnun skal ekki deila umsýslu sinni, stjórnsýslulegri eða annarri sem né 
fjárhagslegum rekstri stofnunarinnar með öðrum ríkisstofnunum.

(sjá einnig athugasemdir í almennri umsögn um frumvarpið hér að framan)

6.gr.
Gjaldtaka o.fl

Veiðimálastofnun er heimilt að taka að sér rannsóknir og önnur verkefni á 
starfssviði sinu fyrir einstaklinga, félög og stofiianir gegn endurgjaldi.

Þann hluta starfsemi Veiðimálastofnunar, sem rekinn er á viðskiptagrundvelli á 
samkeppnismarkaði, þar sem stofhunin aflar sér tekna með grunnrannsóknum, sölu á 
rannsóknum, ráðgjöf og annarri þjónustu, skal skilja íjárhagslega frá öðrum þáttum 
rekstrarins.
Sníða textann til og setja inn texta viðbót sjá umfjöllun hér að neðan um 6. greinina.

í 6. grein frumvarpsins er vitnað um samkeppni Veiðimálastofnunar með vísun í 
útseldar rannsóknir, ráðgjöf og aðra þjónustu. Breyta þarf þessari grein með hliðsjón 
af því að helsta samkeppni einkaaðila við Veiðimálastofnun hefúr síðustu ár legið í 
grunnrannsóknum. Því verður að skipta út yfirskrift 6. greinar fnunvarpsins sem og 
texta greinarinnar að mestu. í greininni þarf að skilgreina hvemig færa eigi 
bókhaldslega þann rekstur Veiðimálastofiiunar sem er í samkeppni við einkaaðila, 
hvort sem það em grunnrannsóknir, þjónusturannsóknir, ráðgjöf eða önnur þjónusta. í 
þessu sambandi er rétt að minna á það að nálega allar eða allar grannrannsóknir 
Veiðimálastofhunar em í samkeppni við einkaaðila. Enda nálega allar, eða allar að 
keppa við einkaaðila um vinnu verkefha alfarið fyrir verkkaupa (veiðifélög,
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orkufyrirtæki o.fl.) eða um hluta fjármögnunar verkefnanna (rannsóknasjóðir, aðrir 
styrktaraðilar eða kostunaraðilar).

Sú staðreynd að Veiðimálastofnun fær samkvæmt frumvarpinu fjárveitingar frá ríkinu 
sem nema mörgum tugum milljóna króna á ári hveiju, en er samt leyft með 
lagaákvæði að standa í samkeppni við einkaaðila er óásættanleg mismunun af hálfu 
ríkisins í garð einkaaðila. Við fyrstu sýn er aðeins tvennt til ráða að mati undirritaðs 
til að gæta þess jafnræðis sem eðlilegt er að sé til staðar í starfsumhverfi á þessu sviði 
sem öðrum. Annarsvegar má leysa þetta með því að fella niður fjárveitingar ríkisins til 
Veiðimálastofhunar og hefja samhliða dreifíngu á lögboðnum verkum samkvæmt 
ásættanlegu verklagi á alla rannsóknar- og ráðgjafaraðila á þessu sviði. Hinn 
möguleikinn sem er sjáanlegur til að koma slíku jafnræði á fæíist i því að þeirri 
fjárveitingu sem ríkið veitir til málaflokksins sé deilt á rannsóknaraðila samkvæmt 
ásættanlegum reglum i stað þess að Veiðimálastofnun sé veitt öll upphæðin.

í frumvarpinu eru rannsóknir og ráðgjöf Veiðmálastofnunar látin spanna allan skalann 
á þvi starfsviði. Þetta er gert á tímum þegar samkeppnisaðilar hafa sýnt að einkaaðilar 
(rannsóknafyrirtæki, sjálfstætt starfandi líffræðingar, verkfræðiskrifstofur o.s.frv.) 
geta í reynd tekið yfír öll störf Veiðimálastofhunar vandkvæðalaust sem hefði 
umtalsverða hagræðingu í för með sér. Framsetning frumvarpsins gengur að þessu 
leyti einnig þvert á yfírlýst markmið stjómvalda sem taka til þess að dregið skuli úr 
rilrisrekstri. Enn frekari vonbrigði em með það að við slíkar aðstæður skuli ekki lagið 
hafa verið nýtt við samningu lagafrumvarpsins til að færa að minnsta kosti hluta af 
starfskyldum Veiðimálastofnunar í hendur einkaaðila. Með hliðsjón af viðvarandi og 
vaxandi hallarekstri Veiðimálastofnunar síðustu ár hefði slík ráðstöfun haft 
raunvemlega hagræðingu í för með sér, ekki síst þar sem ekkert er í spilunum annað 
en að rekstrarhalli Veiðimálastofiiunar haldi áfiam að aukast Þess í stað er bætt 
verkefnum á verksvið Veiðimálastofnunar. Stórtækastar þeirra breytinga varða það að 
Veiðimálastofnun er með frumvarpinu heimilað að hefja rekstur annarra fyrirtækja 
ýmist alfarið eða í samstarfí við aðra aðila (síðari hluti 5. greinar). Að auki er nú í 
fyrsta sinn kveðið formlega á um rannsóknir á ferskvatnsfískum í sjó sem starfssviðs 
Veiðimálastofnunar með tilheyrandi kostnaðarauka, eldistilraunir að nýju orðnar 
rannsóknarvettvangur og fleira nýmeti. Auk þeirra nýju verka sem skilgreind geta 
komið óskilgreind verk sem Landbúnaðarráðherra útdeilir Veiðimálastofnun eftir 
hentugleikum með reglugerðum (7. grein). í framhaldi þessu er eðlilegt að rifjað sé 
upp innihald fylgiskjals sem fylgir lagafrumvarpinu þar sem segir að setning nýrra 
laga um Veiðimálastofnun eigi ekki að hafa neinn kostnaðarauka í för með sér miðað 
við það sem áður var. Sú fúllyrðing stenst greinilega ekki nánari athugun.

Vegna ummæla undirritaðs um hallarekstur Veiðimálastofnunar þá set ég hér með 
upplýsingar sem ég fann á fjárlagavef Fjármálaráðimeytisins (http://hamar.stjr.is/ ). 
Þar sést að framlag ríkisins 2006 til Veiðimálastofhunar var 76,6 milljónir, a.m.k. það 
sem fannst í fljótu bragði. En auk þess er mögulegt að stofnunin hafí það ár fengið 
viðbótarframlög undir öðrum liðum, s.s. sérstökum óuppskiptum fjárlagaliðum 
Landbúnaðarráðuneytisins. Þannig fékk Veiðimálastofnun 63,3 milljónir beint í 
reksturinn undir eigin nafhi 2006. Fjárveitingar ríkisins 2006 fela einnig í sér að 
Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar fær viðbótarframlög bæði óskilgreint framlag 
upp á 2,3 milljónir og því til viðbótar fjárveitingu vegna rannsókna á gleráli upp á 1 
milljón króna, en þessir liðir virðast vera í áskrift hjá Norðurlandsdeildinni hin síðari 
ár. Eðlilegt er að samkeppnisaðilar á borð við rannsóknarfyrirtæki undirritaðs velti 
vöngum yfír því hvaða ástæður liggi að baki að verið sé að veita ríkisstofnunum 
viðbótarfjárveitingar með þessum áskriftarhætti á tiltekin útibú, einkum og sérstaklega 
óskilgreindar fjárveitingar. Auk áðumefndra fjárhæða þá fékk Veiðimálastofnun 
2006, 10 milljónir króna til að lagfæra hallarekstur ársins 2005 sem skömmu fyrir 
áramót hafði verið áætlaður 15 milljónir króna samkvæmt því sem stjómarmenn

http://hamar.stjr.is/
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Veiðimálastofhunar greindu ljárlaganefndarmönnum Alþingis frá á fundi með þeim 
fyrir hönd stofnunarinnar. Þar kom einnig fram að hallareksturinn væri áætlaður enn 
meiri 2006:

"Vífúl Oddsson og Óðinn Sigþórsson frá Veiðimálastofnun kynntu viðamiklar og 
jjárfrekar rannsóknir á vegum stofhunarinnar. Rekstrarhalli er nú um 15 millj. kr. hjá 
stofnuninni og stefhir í enn meiri rekstrarhalla á nœsta ári. Mikilvœgt er að stofhunin 
fái aukinframlög í jjárlögum til þess að geta haldið rannsóknunum áfram enda um 
mjög mikilvœgar auðlindir að rœða."

Úr: Fylgiskjal VIII. Álit um frv. til fjárlaga fyrir árið 2006 (04
Landbúnaðarráðuneyti). Frá landbúnaðarnefnd. Alþingi, 11. nóv. 2005.

í framhaldi af miklum hallarekstri Veiðimálastofhunar á árinu 2005 (15 millj. kr. halli 
/49,2 millj. kr. ríkisframlag = 30,5%) er eðlilegt að óskað sé eftir því að ákvæði sett i 
lagafrumvarpið sem komi í veg fyrir að Veiðimálastofnun geti átölulaust árum saman 
stundað slíkan rekstur. Ennfremur var tilvist árlegra aukafjárveitinga undir liðnum 
ýmis verkefni til ákveðinna útibúa nokkuð sem að mati undirritaðs lítur út fyrir að 
vera á skjön við eðlilega stjómssýslu. Með hliðsjón af því er óskað er eftir því að 
gengið sé þannig frá lagafrumvarpinu að árlegar fjárveitingar til Veiðimálastofnunar 
af ríkisins hálfú séu fólgnar í gagnsæum eingreiðslum, nema í algerum 
undantekingatilvikum þegar sérstakar aðstæður kalla á.

(sjá einnig athugasemdir í almennri umsögn um frumvarpið hér að framan)

7. gr.
Reglugerðarheimild.

Ráðherra getur með reglugerð mælt nánar fyrir um starfsemi Veiðimálastofnunar 
og framkvæmd þessara laga.______________________________________________

í stað þessarar reglugerðarheimildar er óskað eftir því að starfsemi 
Veiðimálastofhunar sé útlistuð í megin dráttum. Þannig að megin linumar liggi fyrir 
skilgreindar hvað varðar framkvæmd rannsóknar- og ráðgjafarvinnu 
Veiðimálastofnunar. Ennfremur er það mat undirritaðs að við hæfí sé að tíunda einnig 
verklagsreglur sem tryggi gott aðgengi að gögnum stofhunarinnar. Á sama hátt er 
óskað eftir svipaðri nálgun af hálfú Landbúnaðarstofnunar (fyrrum embætti 
Veiðimálastjóra) varðandi verklagsreglur og eftirfylgni fyrir lögboðnar úttektir sem 
kallað er eftir í lagatilvísunum í systurfimnvörpum þessa frumvarps.

(sjá einnig athugasemdir í almennri umsögn um frumvarpið hér að framan)

8. gr.
Gildistaka o.fl.

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 2006. Um leið falla úr gildi 2. og 3. mgr. 90. gr., 91. 
og 92. gr. laga nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði, með siðari breytingum.________
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í þessu ákvæði er gert ráð fyrir því að á næstu 5 árum frá gildistöku laganna starfí 
samráðsnefnd um framkvæmd þeirra og annarra þeirra laga er mynda þá lagaumgjörð 
sem hér er lögð til. Hún á að vera samstarfs og samráðsvettvangur þeirra aðila sem 
lagaframkvæmdin varðar helst.............. .........................................................................

Með hliðsjón af því að einkarekstur á starfsviði Veiðimálastofnunar varðandi 
rannsóknir, ráðgjöf og aðra þjónustu á umræddu sviði er starfssemi sem varðar lögin 
með áberandi hætti. Þá er óskað eftir því að fulltrúi einkaaðila í slíkum rekstri fái 
fulltrúa í samráðsnefhdinni.
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Jóhames Sturlaugsson

t i i  m  T | | I 1  n i B i  u

270 Hm M M mmt

LaxMcvthf

I^DHnOlv WmP


