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Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan 
Stjórnarráðs íslands.

Veiðimálastofhun hefur verið beðin um umsögn um ofannefnt frumvarp. Um er að ræða 

tilfærslu ýmissa verkefna milli ráðuneyta. Margar þessara breytinga eru eðlilegar og til 

bóta, enda hefur verkaskipting innan stjómarráðsins ekki alltaf fylgt þróun mála í 

þjóðfélaginu. Einnig er mikilvægt að samvinna um verkefhi geti gengið greiðar á milli 

ráðuneyta og stofhanna þeirra eftir þessar breytingar en hingað til.

Umsögn Veiðimálastofhunar mun einkum lúta að þeim breytingum er snúa að 

starfsumhverfi hennar.

Nú verður vikið að einstökum greinum frumvarpsins. Veiðimálastofnun fagnar 

sérstaklega 31.grein frumvarpsins þar sem kveðið er á um breytingar á lögum um 

innflutning dýra þar sem kveðið er á um áhættumat með innflutning á nýjum tegundum, 

sem algerlega hefur vantað. Mikilvægt er að þessu nýja ákvæði sé fylgt vel eftir með 

reglugerð þar sem tryggt verði að hægt sé að sannreyna áhættumat af þeim stofnunum sem 

gerst þekkja til á hverju sviði.

í XXXVI frumvarpsins er fjallað um breytingar á lögum um eldi nytjastofna sjávar. 

Systurlög þessa eru lög um eldi vatnafiska nr. 57/2006. Inn í þennan kafla frumvarpsins 

vantar samsvarandi ákvæði og er að fínna í 6. grein laga um eldi vatnafiska um að hægt sé 

að banna fiskeldi eða eldi ákveðinna tegunda eða notkun ákveðinna eldisaðferða. Þetta er 

mikilvægt svo að hægt sé að stýra fiskeldi og forðast árekstra innan fiskeldis eða við aðra 

nytjastofna. Þetta mætti verða f. liður XXXVI kafla og orðast svo. Inn í lögin komi ný 

grein sem verði 7. grein og heiti Staðbundið bann við starfsemi. Aðrar greinar raðist skv.
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því. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra getur að fenginni umsögn Fiskistofu, 

Matvœlaeftirlitsins, fisksjúkdómanefndar, Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar, 

takmarkað eða bannað fiskeldi, fiskeldi ákveðinna tegunda eða stofna eða ákveðnar 

eldisaðferðir í einstaka fjörðum, flóum eða landsvœðum sem teljast sérlega viðkvœm 

gagnvart starfsemi þeirri sem fram fer samkvœmt lögum þessum. Við ákvörðun ráðherra 

skv. 1. mgr. skal taka mið a f því að markmið laga þessa að vernda villta nytjastofna og 

hlífa þeim við fisksjúkdómum og öðrum neikvœðum vistfrœðilegum áhrifum. Skal í því 

sambandi m.a. litið til staðsetningar eldisstöðvar, stœrðar þeirra, fjarlœgð frá  mikilvœgum 

uppeldis- eða hrygningarsvœðum svo og veiðisvœðum eða eldistöðva sem fyrir eru. 

Jafnframt skal litið til þess hvort fiskeldissvœði séu á gönguleiðum mikilvægra stofna og 

hvort straumar geti leitt eldisdýr sem sleppa eða mengun á mikilvœg svœði. 

í XXIX kafla er fjallað um breytingar á lögum um Landbúnaðarstofnun. Gert er ráð fyrir 

að Landbúnaðarstofnun fái fleiri verkefni einkum á sviði matvælaöryggis og skipti um nafn 

og verði Matvælaeftirlitið. Innan Landbúnaðarstofnunar eru málefni er lúta ekki að 

matvælum eins og t.d. veiðimál og fiskeldi. Verður ankannanlegt að vista slík mál innan 

stofnunar sem heitir Matvælaeftirlit og vandséð hvort þessir málaflokkar fari vel saman. 

Hætt er einnig við að minni málaflokkar falli í skuggann af aðalviðfangi stofnunarinnar, 

það er matvælum. Spuming er hvort ekki eigi að hrinda af stað heildarendurskoðun á 

stjómsýslu innan Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis og stjómsýslustofnanna þess það 

er Matvælaeftirlitsins og Fiskistofu til að finna hvemig stjómsýslu verður best fyrir komið. 

í Landbúnaðarstofnun var á sínum tíma flutt embætti Veiðimálastjóra sem fór með 

stjómsýslu veiðimála. Eitt er það verkefni sem Landbúnaðarstofnun er með á sinni könnu 

en Veiðimálastofnun hefur alltaf sinnt og gerir enn með samningi við Landbúnaðarstofnun. 

Þetta er skráning og úrvinnsla veiði í ám og vötnum. Það verkefni er í eðli sínu ekki 

stjómsýsla en skil á skýrslum byggir á gagnkvæmum hagsmunum allra sem að málum 

koma. ísland hefur allra bestu veiðiskýrslur í veröldinni um laxveiði og gögn um veiði 

langt afitur. Sá gagnagrunnur er grundvöllur ýmissa rannsókna og ráðgjafar er lítur að 

veiðinýtingu Þetta verkefni mætti færa til Veiðimálastofnunar þar sem það hefur í raun 

verið frá upphafi. Tryggja þarf verkefninu viðeigandi fjárveitingu. Þetta mætti gera með 

breytingu á 13 gr. lax og silungsveiðilagana nr. 61/2006. í frumvarpinu XL. kafla kæmi d. 

Liður sem væri í  stað Landbúnaðarstofnun í 13. grein komi Veiðimálastofnun. Með þessu



móti væri búið að tryggja framkvæmd á þessu mikilvæga verkefni í ljósi aðstæðna þar sem 

Matvælaeftirlitið mun eiga mikið verk óunnið í nýjum verkefnum sem flutt verða þangað.

í frumvarpið vantar að kveða á um breytingar á lögum um Veiðimálastofnxm nr. 59/2006. 

Þar þarf að breyta ”Landbúnaðarráðherra” í “Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra”. Gæti 

það orðið XLIX. kafli í 7. þætti frumvarpsins, 81, gr. og breyttust númer síðara kafla og 

greina samkvæmt því.
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