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Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis hefur sent Fiskistofu tii umsagnar frumvarp til laga um 
flutning stjómsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl., 531.mál.

Ég, undirritaður, hef samið umsögn þessa fyrir hönd Fiskistofu og geri ekki athugasemdir við það að 
ofangreind verkefni verði flutt frá Matvælastofnun til Fiskistofu. Ég hef séð breytingartillögur sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytisins við frumvarpið, dags. 30.04.2008, og tel þær til mikilla bóta en er þó 
ósammála ráðuneytinu um nauðsyn þess að binda það f lögum að þau verkefni sem hér um ræðir skuli 
vera á sérstöku sviði Fiskistofu sem nefnist lax- og silungsveiðisvið.

Á núverandi skipuriti Fiskistofu eru 6 svið og öll mun fjölmennari en þetta nýja svið yrði, en á því yrðu 
einungis tveir starfsmenn. Frá stofnun Fiskistofu fyrir tæpum 16 árum hafa verið gerðar margar breytingar 
á skipuritinu, svo sem á sviðaskipan og á nöfnum einstakra sviða, auk þess sem verkefni hafa verið færð 
á milli sviða til að auðvelda breytta og betri stjórnunarhætti, t.d. vegna nýrra verkefna. Þessi þróun hefði 
ekki gengið eins fljótt og vel fyrir sig ef skipurit stofnunarinnar værí að sumu eða öllu leyti bundið í iög. 
Lögin um Fiskistofu segja ekkert um innra skipulag eða skipurit Fiskistofu en fela það I vald ráðherra að 
kveða nánar á um skipulag og starfsemi stofnunarinnar. Þetta tel ég eðlilegt og fullnægjandi. Ég vil taka 
það fram að ég tel rétt og hef hugsað mér að stjómsýsla á sviði lax- og silungsveiði verði í upphafi, og 
þess vegna til frambúðar, á sérstöku sviði í skipuriti Fiskistofu verði þessi verkefni færð til stofnunarinnar. 
Ég er hins vegar á móti því að binda þetta fast í lögum og vil halda opnum möguleikum á því að sameina 
síðar þessi verkefni öðrum sem gætu þótt eiga samleið ef það þætti ffklegt til að geta leitt til betra 
skipulags og stjómsýslu. í því sambandi mætti nefna verkefni er lúta að fiskeldi sem væntanlega munu 
færast til Fiskistofu skv. öðru frumvarpi sem iiggur fyrir Alþingi. Sama er að segja um eftirlitsverkefni á 
sviði lax- og silungsveiði. Munu þau eiga samleið með öðrum eftirlitsverkefnum Fiskistofu sem unnin eru á 
43ja manna veiðieftirlitssviði stofnunarinnar með sínum útibúum vlðsvegar um landið? Ég veit það ekki, 
en mér finnst ótækt að geta ekki lagað þau nýju verkefni, sem hér er fjallað um, að öðrum verkefnum 
Fiskistofu ef reynslan bendir til þess að það yrði ótvfrætt til bóta. I þessu sambandi má einnig nefna 
brotamál, upplýsingamál, skýrslusöfnun, skýrslugerð o.fl.. og sú spurning vaknar hvort með þessu 
frumvarpi sé verið að ákveða að öll slfk mál er lúta að stjórnsýslu á sviði lax- og silungsveiði skuli unnin 
að öllu leyti á lax- og silungsveiðisviðinu, en ekki á öðrum sviðum Fiskistofu eins og lögfræðisviði og 
upplýsingasviði? Ég ftreka að ég tel mjög margt mæla gegn þvf að lögfesta þetta eina ( tveggja manna ) 
svið á Fiskistofu og óska þess að 7. grein frumvarpsins verði ekki breytt eins og ráðuneytið leggur til. Að 
öðru leyti styð ég breytingartillögur ráðuneytisins.
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