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Efni: Umsogn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna flutnings 
stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði fískræktar o.fl. til 
Fiskistofu þskj. 832, mál nr. "SS. 5 3 \ .

Landssamband veiðifélaga hefur fengið framangreint frumvarp til umsagnar með bréfi 
dags. 23. apríl 2008.

LV vekur athygli á að stjómsýsla veiðimála á sér langa sögu, afmarkaða í lögum um 
lax- og silungsveiði. Lengst af var sérstakt embætti Veiðimálastjóra sem hafði 
stjómsýsluna á hendi. Þetta fyrirkomulag hefur leitt til þess að ísland hefur nokkra 
sérstöðu varðandi styrka stjóm þessa málaflokks. Nú líta aðrar þjóðir til okkar varðandi 
löggjöf og stjóm laxaauðlindarinnar.

Tímamót urðu þegar embætti Veiðimálastjóra var lagt niður árið 2005 og stjómsýsla 
veiðimála felld undir Landbúnaðarstofnun. í aðdraganda þeirra breytinga voru gefm 
fyrirheit um að sérstakt, sjálfstætt veiðimálasvið færi með málaflokkinn. Framkvæmdin 
hefur í reynd orðið allt önnur og nú er svo komið að stjómsýsla veiðimála heyrir undir 
yfirdýralækni samkvæmt skipuriti MAST. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á 
Landbúnaðarstofnum, síðar Matvælastofnun, gera það að verkum að stjómsýsla 
veiðimála á þar ekki samleið.

Landssamband veiðifélaga leggur sem fyrr þunga áherslu á að starfrækt verði sérstakt 
stjómsýslusvið veiðimála lax og silungs. Við tökum undir það sjónarmið sem fram 
kemur í fyrirliggjandi frumvarpi að eðlilegra geti talist að lax- og silungsveiðisvið verði 
vistað hjá Fiskistofu í kjölfar þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á Matvælastofnun. 
Slíkt er hægt að gera eftir atvikum með breytingum á lögum um Fiskistofu eða fella 
ákvæði um stjóm veiðimála inn í lög nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði.
Enn skal þó leggja þunga áherslu á að sviðið verði afmarkað í lögum eins og 
frumvarpið ráðgerir og sviðstjóri heyri beint undir forstjóra Fiskistofu.
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Stjómsýsla veiðimála er sérhæfit verkefni og það er okkur mikilvægt að sú þekking og 
reynsla sem safnast hefur hjá embætti Veiðimálsstjóra fari ekki um víðan völl og tapist. 
Við viljum sem fyrr vera í fararbroddi þjóða við Norðanvert Atlantshaf í þessum 
efnum.

Fiskistofa fer með viðamikla stjómsýslu í sjávarútvegi. Ljóst er að stjómsýsluverkefni í 
lax- og silungsveiði eru lítil í þessum samanburði. Því er hætta á að þeim verkefnum 
verði dreift innan Fiskistofo við framkvæmd stjómsýslunnar. Það er augljóst hvaða 
afleiðingar slíkt hefur í för með sér.

Það er því skoðun Landssambands veiðifélaga að mikilvægt sé að einn sviðsstjóri, innan 
Fiskistofu, fari með alla framkvæmd stjómsýslu veiðimála á lax og silungi og leggur 
LV til að sá aðili verði skipaður af ráðherra.
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