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To: Arnbjörg Sveinsdóttir; Atli Gíslason; Grétar Mar Jónsson; Gunnar Svavarsson; Helgi Hjörvar; Jón 
Gunnarsson; Karl V. Matthíasson; Kjartan Ólafsson; Vaigerður Sverrisdóttir 
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Subject: Umsögn JS_ Laxf. v/ Þskj 832 - 531. máls - viðbót 17. aprfl v/ 3. greinar

Sælir ágætu Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndarmenn 
og ágæti Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Undirritaður hafði f.h. rannsóknafyrirtækis míns Laxfiska sent ykkur umsögn 15. apríl s.l. vegna 
lagafrumvarps sem fjallaði um tímabæran flutning veiðimálasviðs frá Matvælastofnun yfir á Fiskistofu. í 
þeim lögum sem nálega öllu leyti virtust til fyrirmyndar var að finna innskotsgrein sem varðaði 
lagatillögu þess efnis að Veiðimálastofnun megi taka þátt í rekstri hlutafélaga eða annars konar 
reksturs í samvinnu við einkaaðila með vísun í rannsókna- og þróunarvinnu. Sú grein var felld út úr 
lagafrumvarpi um Veiðimálastofnun 2006 af Landbúnaðarnefnd sökum þess að hún samræmist ekki 
samkeppnislögum og öðrum jafnræðislögum og reglum né samræmist hún lögbundnu hlutverki 
Veiðimálastofnunar sem eru hreinar og klárar rannsóknir í eigin nafni.

í umsögninni frá 15. apríl fór ég vel yfir forsendur þess að fella verður þessa lagagrein úr því frumvarpi 
sem hér til umræðu. Eg hef frá þeim tíma gert skorinortari viðbótarumsögn þar sem þó er að 
finna viðbótarrök fyrir nauðsyn þess að fella verður umrædda umsögn úr lagafrumvarpinu. Ég bið 
ykkur að lesa vel þessar tvær umsagnir (15. og 17. apríl) með vissu um það að rökin þar eru svo 
yfirþyrmandi að þið sjáið að eina færa leiðin er að fella þessa grein úr frumvarpinu líkt og 
Landbúnaðarnefnd sá í umfjöllun sinni um lög um Veiðimálastofnun 2006.

í umsögninni frá 15. apríl vék undirritaður einnig að nauðsyn þess að veiðiskýrslur yfir veiði á 
ferskvatnsfiskum væru höndlaðar á ákveðinn máta meðal annars m.t.t. þess að Veiðimálastofnun 
og einkareknum rannsóknaaðilum á borð við Laxfiska væri ekki mismunað um aðgang að slíkum 
gögnum svo mjög sem þau koma við sögu ákveðinna rannsókna sem og ýmsa þjónustu sem veitt er í 
samkeppni á milli þessara aðila. Þau rök sem þar eru færð fyrir mínu máli m.a. varðandi 
breytingartillögur einfaldar til lagfæringar standa sem fyrr.

Undirritaður hafði óskað eftir fundi með ykur til að fylgja eftir þessum umsögnum. Þar gefst færi á að 
ræða málin og þær spurningar sem þið kunnið að hafa við mína röksemdafærslur.

Réttlætiskveðja,

Jóhannes Sturlaugsson

Jóhannes Sturlaugsson Johannes Sturlaugsson

mailto:johannes@laxTiskar.is


Umsögn Jóhannesar Sturlaugssonar f.h. Laxfiska ehf (17 apríl 2008) til Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar 
vegna lagafrumvarps sem lagt var fram á Alþingi í aprfl 2008 í þingskjali 832 (531. mál). 

v / breytinga á lðgum nr. 59/2006, um Veiðimálastofnun 3. gr.
Viðbót við umsögn sem send var inn af Laxfiskum ehf 15. aprQ 2008.

í umræddri lagagrein er kveðið á um að Veiðimálastofnun verði leyfilegt að eignast í og taka þátt í að reka hlutafélög 
eða önnur fyrirtæki með takmarkaða ábyrgð sem iima að rannsóknum og/eða þróun sem tengist starfssviði 
Veiðimálastofhunar. Hér að neðan er rakið sundurliðað hvers vegna slíkur rekstur samrýmist ekki rekstri 
ríkisstofnunar. í tilfelli Veiðimálastofhunar er þetta venju fremur augljóst þar sem stofnunin sinnir öllum 

lagabundnum umsögnum á sínu starfssviði en hefur samhliða þó óheft leyfi til samkeppnisreksturs ef frá er talið að 
taka þátt í rekstri hlutafélaga eða annars reksturs í samvinnu við einkaaðila.

Veiðimálastofnun iíkt og aðrar ríkisreknar rannsóknastofnanir á ekki:

Að standa í rekstri hlutafélaga eða annarra fyrirtækja með takmarkaða ábyrgð, 
því stofnunin hefur skilgreindu rannsóknahlutverki að gegna.

Sú starfsemi fellur undir stjómsýslulög og fer ekki saman með rekstri hlutafélaga o.þ.h. samkeppnisreksturs.

Að nota skattfé almennings til að byggja upp hlutafélög eða annan rekstur með eignaraðild einkaaðila.
í

Að nota aðstöðu (húsnæði, tæki, rannsóknasvæði, gagnasöfn) sem byggð hefur verið upp fyrir almannafé 
til að byggja upp hlutafélög eða annan rekstur með eignaraðild einkaaðila.

. Að nota sérfræðiþekkingu sem haldið er úti fyrir almannafé
til að byggja upp hlutafélög eða annan rekstur með eignaraðild einkaaðila.

5.

8.

Að sækja styrkfé í rannsóknasjóði í krafti burða sinna sem ríkisstofnun og ríkisfjármuna sem mótframlaga 
og færa inn í rekstur hlutafélaga eða annan þess háttar rekstur.

Hér má geta þess að samkeppni skekkist enn frekar vegna þessa fyrir tilstilli þeirrar staðreyndar að sumir stærstu 
rannsóknasjóðir landsins s.s. Tækjasjóður einskorða styrkumsóknir við ríkisstofiianir.

Að nýta samstarfstengsl og þekkingu frá samvinnu sem til staðar er fyrir tilstilli eðlis og burða ríkisstofhunarinnar 
6 . innan og utan stjómkerfisins, inn í rekstur hlutafélaga eða annan rekstur í samvinnu við einkaaðila. Þar með talið

vegna lagabundinna setu í samtökum og nefndum innlendum jafht sem alþjóðlegum.

^  Að standa í rekstri hlutafélaga eða annarra fyrirtækja því slíkt fer ekki saman með lagabundnu umsagnarhlutverki
stofnunarinnar sem m.a. leyfisveitingar ýmsar á starfssviði Veiðimálastofhimar byggjast á.

Að taka þátt í samkeppnisrekstri hlutafélaga eða annars konar samkeppnisrekstri með aðild einkaaðila sem vinna að
rannsóknum og þróun.

ÖH vinna við rannsóknir og þróun á starfssviði Veiðimálastofiiunar er unnin í samkeppnisumhverfi. Einhvem tíma hefði verið talið 
ómögulegt að ríkisrekin rannsóknasto&un með markaðsráðandi stöðu og alla lögbundna umsagnarskyldu á starfssviðinu í 

þokkabót fengi að starfa í samkeppni við einkaaðila um rannsóknir. Sú er reyndin með Veiðimálastofhun, en að framlengja þau 
réttindi til að nýta sér bolmagn ríkisins einnig til þátttöku í rekstri hlutafélaga o.þ.h fyrirtækja er með öllu ótæk tillaga. Sem er 

engu betri þótt vísað sé til þess að slíkum undanþágum hafi verið klúðrað inn í lög annarra ríkisfyrirtækja á vettvangi 
fiskirannsókna. Hvers eiga einkareknir rannsóknaraðilar á sviði físldrannsókna að gjalda?

Að hafa lög um starfsemi sína sem leiða til þess að aðstaða ríkisstofnunarinnar (liðir 1-8) er notuð með vísun í 
rannsókna- og/eða þróunarvinnu til að byggja upp hlutafélög eða önnur fyrirtæki með eignaraðild einkaaðila. 

Slagkraft Veiðimálastofhunar og annarra rannsóknastofnanna ríkisins á ekki að vera hægt að færa til einkarekstrar 
9 . undir yfirskyni rannsókna- og/eða þróunar i gróðaskyni þar sem slíkt felur í sér augljósar samkeppnishömlur gagnvart

samkeppnisaðilum fyrirtækja sem hafa ekki slíka ríkisþátttöku.
Af þeirri ástæðu felldi Landbúnaðamefnd Alþingis lagagrein sem var samhljóða þeirri sem hér er til umfjöllunar úr

lagafrumvarpi um Veiðimálastofnun sem varð að lögum 2006.



í lögum um Veiðimálastoíhun sem samþykkt voru 2006 var sett inn ákvæði sem gerir stofiiuninm kleift að 
reka fiskræktar, fískeldis og hafbeitarstöð. Það ásamt ótakmörkuðu leyfi til rannsókna frá jökulsporðum og 
á haf út sýnir að rannsóknar- og þróunarstarf Veiðimálastofiiunar er á engan hátt takmarkað. Við setningu 
sömu laga 2006 ákvað Landbúnaðamefiid Alþingis að fella úr lagafrumvarpinu þá lagagrein sem hér til 
umræðu. Ástæðan var einfaldlega sú að slíkur samkeppnisrekstur ríkisstofiiunar gengur gróflega í berhögg 
við samkeppnislög og eðlilegt viðskiptasiðferði og því væri slík lagasetning þó væri hún gerleg, dæmi um 
óvandaða lagasetningu m.t.t. samkeppnislaga, jafnræðis og ríkjandi siðferðisviðmiða.

Eignaraðild Veiðimálastofiiunar sem er markaðsráðandi á sinu sviði og þess utan með allar lagabundnar 
umsagnir á sinni hendi í fyrirtækjum utan ríkisrekstursins (hlutafélögum o.þ.h.) felur í sér mismunun sem 
leiðir til þess að þróunar- og rannsóknakostnaður fyrirtækja sem að hluta til eru í eigu Veiðunalastofivunar 
verður lægri en samkeppnisaðilanna. Slíkar ríkisreknar samkeppnishömlur myndu fyrirmuna 
samkeppnisaðilum að þrífast sem vinna að samskonar rannsókna- og þróunarvinnu. Ef sú tillaga að 
lagagrein sem hér er til umræðu yrði gerð að lögum þá gæti Veiðimálastofnun í nafni rannsókna- og 
þróimar strangt til tekið hafið rekstur á hveiju sem er innan starfssviðins en einnig þar sem snertifletir eru 
við önnur starfssvið. Að framsæknum verkefnum frátöldum og mögulegum afurðum þeirra sem merkilegt 
nokkuð hafa engin verið nefiid til sögunna í þessu sambandi. Þá gæti Veiðimálastofnun í samstarfi við 
einkaaðila með tilvísun í að rannsóknir og þróun komi þar við sögu hafið undirboð á hefðbundnum 
afurðum og þjónustu á sínu starfssviði með fyrirtækjarekstri í samvinnu við einkaaðila. Dæmi lun það gæti 
verið sala á seiðum og sérfræðiþjónustu með vísun í samlegðaráhrif vegna rannsókna og þróunar, t.d. með 
þátttöku í rekstri fiskeldisstöðvar. Á meðal saxnkeppnisambaga sem slík þáttaka í rannsókna- og 
þróunarrekstri hlutafélaga o.þ.h. gæti haft í för með sér væri tilfærsla verkefiia frá Veiðimálastofiiun til 
umræddra "undirfyrirtækja". Eitt dæmi um slíkt væri að flytja þá þjónustu sem Veiðimálastofhun er ekki 
samkeppnisfær í, út af stofnunixuii inn í heppilegasta rannsókna og/eða þróunarfyrirtæki sem 
Veiðimálastofnun rekur í samvinnu við einkaaðila (eða stofna sérstakt slíkt félag um reksturinn). Þar væri 
hægt á öðrum forsendum að gera þjónustuna samkeppnishæfa með framlagi Veiðimálastofhunar t.d. í 
tækjum og aðstöðu og um leið undirbjóða þá samkeppnisaðila sem bjóða sömu þjónustu. Þar eins í 
áðumefndum tilfellum væri verið að vinna að rannsóknum- og þróunarmálum og þjónustan væri aðeins 
einn liður til að hámarka hagkvæmni þeirrar vinnu með tilheyrandi dauðadómi yfir rekstri 
samkeppnisaðilanna.

Oþarft er telja upp fleiri dæmi um samkeppnishömlur sem fyrirhuguðum lögum myndi fylgja. í lokin er þó 
bæði þarft og rétt að minna á að útþensla ríkisins í samkeppnisrekstri er ekki ávísun á auðlegð frekar en 
ríkisreksturinn sjálfur. Veiðimálastofiiun hefur verið rekin með sérlega miklum halla undanfarin ár ef firá 
er falið árið 2007 þegar stofnunin fékk 80 milljónir króna til skuldajöfiiimar. Nú er lagt fram lagaákvæði 
sem ætlað er að útvíkka starfsemi þessarar stofiiunar þvert á allar yfirlýsingar ríkisins um að draga saman í 
ríkisrekstri sem er venju fremur nauðsynlegt við þær efnahagsaðstæður sem rikja um þessar mimdir. 
Hvemig er hægt að afsaka þennan kostnað og frátafir sem af slíkum viðbótarrekstri hljótast ekki síst m.t.t. 
þess að stjóm Veiðimálastofhunar vitnar sífellt til þess að fjármunir og mannafli stofinuiarinnar nægi ekki 
til þess að sinna lagabundnum rannsóknaskyldum. Ekki batnar ástandið ef hlutafélagið eða hlutafélögin 
sem Veiðimálastofnun hefur lagt mikið til lenda í miklum rekstrarerfiðleikum. Væri ekki freistandi fyrir 
Veiðimálastofiiun við slíkar aðstæður að leggja allt kapp á það að bjarga hlutafélaginu frá gjaldþroti með 
því að haga rannsóknaráherslum og notkun á fjármagni og aðstöðu á þann veg að það myndi auka líkindin 
á að koma rekstri hlutafélaganna í lag. Hvað ef á þeim sama tíma allt það kapp fer illa saman við 
lagabundin megin markmið í rekstri ríkisstofhunarinnar? Svona mætti halda áfram að velta vöngum. 
Aðalatriðið er hinsvegar að þeir hagsmunaárekstrar sem þátttaka Veiðimálastofnunar í rekstri hlutafélaga 
felur í sér gagnvart skilgreindum rekstri Veiðimálastofnunar sem rannsóknaraðila með umsagnarskyldu og 
gagnvart samkeppnisaðilum á þessu sviði getur ekki annað en fyrirmunað því að umrædd lagagrein verði 
að lögum.

Með réttlætiskveðju,

Jóhannes Sturlaugsson
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