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Ráðuneytið vísar til tölvupósts frá sjávarútvegs- og landbúnaðamefndar Alþingis til 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, dags. 19. maí 2008, en með tölvupóstinum fylgdu 
afrit af umsögnum sem borist hafa um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna 
flutnings stjómsýslu- og eftirlitsverkefiia á sviði lax- og silungsveiði, fiskræktar o.fl. til 
Fiskistofu sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur lagt fyrir 135. löggjafarþing 
Alþingis 2007-2008.

í ráðuneytinu hefur verið farið yfir umsagnimar og hefur ráðuneytið ákveðið að leggja til 
að gerðar verði breytingar á frumvarpinu sem fram koma í meðfylgjandi skjali. Vakin er athygli 
á að þær tillögur ráðuneytisins fela í sér nokkrar breytingar frá þeim tillögum sem ráðuneytið 
sendi sjávarútvegs- og landbúnaðamefnd með tölvupósti, dags. 30. apríl 2008.

Einnig vill ráðuneytið koma að eftirfarandi athugasemdum vegna þess sem fram kemur í 
umsögnum um frumvarpið:

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið leggur mikla áhersla á að stofnað verði sérstakt 
svið hjá Fiskistofu til að annast framkvæmd þeirra málaflokka sem áformað er að flytja frá 
Matvælastofhun til Fiskistofu samkvæmt frumvarpinu. Við samningu frumvarpsins var talið 
rétt að hafa ákvæði um stofhun sérstaks sviðs í lögum nr. 36/1992, um Fiskistofu þar sem 
kveðið er á um starfsemi stofnunarinnar. Eftir að frumvarpið var lagt fyrir þingið hafa hins 
vegar komið athugasemdir frá fiskistofustjóra þar sem hann leggst gegn því að slíkt ákvæði 
verði í framangreindum lögum. Vegna þessara athugasemda fiskistofustjóra hefiar ráðimeytið 
ákveðið að leggja til að ákvæði um að stofhað verði sérstakt svið til að sinna þessum málaflokki 
verði fært í lög nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði og koma fram ákvæði þess efhis í 
breytingatillögunum. Einnig vill ráðuneytið árétta að eins og fram kom í framöguræðu 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuherra um frumvarpið var talið við samningu að heitin 
veiðimálasvið og veiðimálastjóri væru rótgróin starfsheiti og féllu vel að þeim verkefrium sem 
unnið er að á þessum sviðum. Fiskistofustjóri hefúr hins vegar í athugasemdum sínum komið 
fram með ábendingar um að þessi starfsheiti falli ekki nægilega vel að núverandi starfsskipulagi 
Fiskistofu. Ráðuneytið fellst á þær athugasemdir og hefur þess vegna í breytingatillögunum lagt 
til að umræddu heiti sviðsins verði breytt í lax- og silungsveiðisvið og að yfirmaður þess beri 
heitið starfsheitið sviðsstjóri þess sviðs í stað starfsheitisins veiðimálastjóri .

Ennfremur er í breytingatillögunum lagt til að ákvæði sem nú er í 5. gr. laga nr. 80/2005, 
um Matvælastofnun og varðar störf veiðieftirlitsmanna samkvæmt lögum nr. 61/2006, verði 
flutt í síðastgreind lög og verði þar nýtt ákvæði, 4. gr. a.

Ónnur ákvæði í breytingatillögunum fela í sér lítilsháttar lagfæringar á ákvæðum laganna,
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m.a. þeirra verkefna sem felast í frumvarpi til laga nm fiskeldi, sem sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra hefur einnig lagt fyrir yfirstandandi löggjafarþing Alþlingis og gert er ráð 
fyrir að verði flutt til Fiskistofu.

Vegna þeirra athugasemda sem fram komu í umsögnunum um 3. og 8. gr. frumvarpsins 
vill ráðuneytið taka eftirfarandi fram:

3. gr. Veiðimálastofhun er í eðli sínu rannsókna- og þróunarstofnun. Þess vegna er brýnt að í 
lögum stofhunarinnar sé ákvæði er heimili henni að eiga aðild að rannsókna- og 
þróunarfyrirtækjum til að þróa hugmyndir svo og hagnýta rannsókna- og þróunarvinnu sem 
unnin er á hveijum tíma hjá stofhuninni. Svipuð ákvæði er að finna í lögum um flestar ef ekki 
allar rannsókna- og þróunarstofnanir ríkisins, sbr. t.d. í 18. gr. laga nr. 64/1965, um rannsóknir í 
þágu atvinnuveganna, að því er varðar Hafrannsóknastofnunina, 2. mgr. 31. gr. laga nr. 64/1965, 
um rannsóknir í þágu atvinnuveganna að því er varðar Landbúnaðarháskóla íslands en 
sambærilegt ákvæði var einnig í eldri útgáfu laganna að því er varðar Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins, 5. mgr. 12. gr. laga nr. 40/1999, um Háskólann á Akureyri, 4. mgr. 20. gr. laga 
nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu að því er varðar rannsóknastofnanir í heilbrigðisþjónustu, 
6. mgr. 13. gr. laga nr. 137/1997, um Kennaraháskóla íslands, svo og lögum nr. 6. gr. laga nr. 
86/2003, um íslenskar orkurannsóknir. Ef ákvæðið verður að lögum getur stofnunin betur tekið 
þátt í slíkri þróunarvinnu og notið arðs af þeirri vinnu, komið hugmyndum í verðmætar afurðir. 
Sem dæmi má nefna að stofnunin hefur komið að þróun og prófunum á ýmsum tækjum sem 
nýta má til rannsókna. Ýmis rafeindabúnaður svo sem mælimerki og fiskteljarar hafa verið 
þróaðir þannig, án þess að stofhunin njóti góðs af því með beinum hætti. Með þessu móti 
skapast einnig sterkari og betri tengsl við atvinnulífið. Allmörg dæmi eru um að sprotafyrirtæki 
hafi orðið til á þennan hátt og seinna orðið að öflugum fyrirtækjum til heilla fyrir land og þjóð .

8. gr. Veiðimálastofnun hefur safiiað og unnið gögn irni veiði í ám og vötnum frá upphafi. í eðli 
sínu eru þessi gögn líffræðilegar upplýsingar sem nýta má við rannsóknir á þeim veiðistofnum 
sem í ám og vötnum eru. Með lagagreininni er verið að koma þessum málum í fastar og skýrar 
skorður en á það hefur skort hin síðari ár. í frumvarpinu er Fiskistofa stjómvaldið en 
Veiðimálastofhun framkvæmdaaðilinn. Jafnframt er öðrum tryggður aðgangur að þessum 
gögnum og spillir því í engu samkeppnisstöðu annarra rannsókna- eða ráðgjafaraðila. 
Veiðiskýrslur eru mikilvægt tæki fyrir stjómvöld og veiðifélög vegna veiðistjómunar og fyrir 
rannsóknaaðila vegna rannsókna- og ráðgjafarstarfa vegna veiða og fiskræktar. Mjög mikilvægt 
er að söfnun og úrvinnsla veiðigagna spillist ekki þar sem þetta er grundvallartæki fyrir alla sem 
að veiðimálum koma. Því er mikilvægt að um þetta gildi skýr lagaákvæði.

Þá hefur ráðuneytið farið yfir önnur atriði í umsögnun og er það mat ráðuneytisins að 
engin atriði sem þar komi fram gefi tilefni til frekari breytinga á fiumvarpinu .
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Breytingatillögur vegna frv. til laga um breytingu á ýmsum 
lögum vegna flutnings stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna 

á sviði lax- og silungsveiði, flskræktar o.fl. til Fiskistofu.

I. Breytingar á lögum nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði, með síðari breytingum.

1) 7. gr. írumvarpsins breytist og orðast svo:

a) 1. mgr. 4. gr. laganna orðast svo:

Framkvæmd stjómsýslu og eftirlits samkvæmt lögum þessum skal vera á sérstöku sviði 
Fiskistofu sem nefnist lax- og silungsveiðisvið. Fiskistofustjóri ræður sviðsstjóra til að stýra 
því sviði. Skal hann hafa háskólapróf sem nýtist honum í starfi og heyra undir fískistofustjóra.

b) í stað orðsins “Matvælastofhunar” í 3. mgr. 4. gr. laganna og sama orðs hvarvetna annars 
staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Fiskistofa.

2) Við frumvarpið bætist ný grein, sem verður 7. gr. a, svohljóðandi:

Við lögin bætist ný grein, sem verður 4. gr. a, svohljóðandi:
Fiskistofa skipar eftirlitsmenn með veiði samkvæmt lögum um lax- og silungsveiði þar sem þurfa 
þykir enda æski þess veiðifélag eða veiðiréttarhafar, þar sem veiðifélag hefur ekki verið stofnað, og 
greiði kostnað af eftirlitinu. Á sama hátt skipar Fiskistofa eftirlitsmann með klaköflun þar sem þurfa 
þykir og greiðir viðkomandi klakleyfishafi kostnað sem af þessu leiðir.
Fiskistofu er heimilt að skipa eftirlitsmenn með því að bann við laxveiðum í sjó sé virt. Kostnaður við 
störf þeirra greiðist úr ríkissjóði.
Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því að veiði í umdæmi þeirra sé stunduð með löglegum 
hætti. Þeir safha skýrslum, m.a. skulu þeir gera skrár um veiðivélar, lagnir og drætti í umdæmum 
sínum og sjá um meridngu veiðarfæra. Nánari fyrirmæli um starfsemi eftirlitsmanna setur Fiskistofa í 
erindisbréfi. -  .
Eftirlitsmenn skulu eiga fijálsa för um veiðivatn, meðfram því og um netlög í sjó eftir því sem þörf 
krefur. Þeir hafa vald til að taka upp ólögleg veiðitæki eða veiðitæki sem notuð eru á óleyfilegum tíma 
eða óleyfilegum stað.

II. Breytingar á lögum nr. 36/1992, um Fiskistofu, með síðari breytingum.

1) Á eftir orðinu “fískræktar” í 12. gr. frumvarpsins kemur: fískeldis.
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2) Á eftir orðinu “fískeldis” í 13. gr. frumvarpsins kemur: fiskeldis.

3) a-liður 14. gr. frumvarpsins fellur brott.

4) 15. gr. frumvarpsins fellur brott.


