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komudagur < 2 3 ,11/2001- 
Breyting á lögum um Stjórnarráð íslands -  Yfirlit yfir umsagnir

þskj. 131 -130. mál, 135. löggjafarþing

Gerð er grein fyrir almennum athugasemdum umsagna og aftar í skjalinu er gerð grein fyrir því ef 
umsagnaraðili hefur lagt til breytingu á tilteknu ákvæði.

Inn í þessu eru ekki umsagnir frá öðrum fastanefndum (sjá möppu).

Vinsamlega athugið að hér er stiklaö á stóru, vísa í frumgögn um nákvæmari útlistun.

Almennar athugasemdir umsagna

Félag íslenskra náttúrufræðinga.

Segja oft hafa verið staðið slælega að svipuðum breytingum hvað varðar réttindi og skyldur 
starfsmanna. Mál lenda oft í óvissu í langan tíma. Félagið telur að mun betur megi standa að 
lagasetningu við sameiningu stofnana þ.a. tekið sé á skyldu og réttindamálum starfsmanna með 
ítarlegri hætti en gert hefur verið hingað til.

Sjá aths. við 33. og 60. gr.

Benda á að Landbúnaðarstofnun hafi aðsetur á Selfossi. Starfsmenn þurfi því að rífa sig upp með 
rótum og fara að vinna í öðru sveitarfélagi án þess að nokkuð þyki athugavert við það. Heilu 
fjölskyldurnar þurfi jafnvel að flytjast búferlum. Telja ekki sé verið að bjóða mönnum sambærileg 
störf og kjör því slíkur flutningur getur haft veruleg áhrif á eignir og afkomu starfsfólk. Telja að þegar 
störf séu flutt milli landshluta þá jafnist það á við niðurfellingu starfs.

Háskólinn á Akureyri

Styðja tillögur um að flutning landbúnaðarskóla til menntamálaráðuneytis.

Bandalag háskólamanna

Gera ekki athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar, en benda á eftirfarandi:

Órói og óvissa skapast hjá starfsfólki við flutning stofnana.

Hvað varðar flutning vatnamælinga er tekið fram að starfsmönnum bjóðist starf hjá hinni nýju 
stofnun sem á að stofna eigi síðar en 1. jan. 2009.

Hvað varðar flutning Fiskistofu og Umhverfisstofnunar til Landbún.stofn./Matvælaeftirlits er gengið 
skrefinu lengra og tekið fram að starfsmenn sem flytjist skuli halda störfum sínum og starfskjörum.

Leggja áherslu á að mál starfsmanna skýrist og verði unnið að þeim í nánu samstarfi við starfsmenn, 
stéttarfélög og starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis. Einkum er los á þeim starfsmönnum sem 
flytjast til Matvælaeftirlits -  aðalstöðvar enda á Selfossi. Einhverjir kunna að eiga biðlaunarétt.

Skagafjörður
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Bókun Bjarna Jónssonar vegna frumvarpsins. VG í Skagafirði varar við því að sundra verkefnum í 
landsgræðslu og skógrækt og flytja stofnanir þeirra frá landbúnaðarráðuneytinu. Ekki hafi verið færð 
málefnaleg rök fyrir því að flytja landbúnaðarskólana til menntamálaráðuneytis. Vekja athygli á að 
Hólar í Hjaltadal er biskupsetur Norðlendinga og fjölþætt menningar og sögusetur. Engin grein gerð 
fyrirframtíðaráformum Hóla í frumvarpinu.

Efasemdir um gagnsemi þess að flytja málefni sveitarstjórnarstigsins til samgönguráðuneytis, gæti 
veikt sveitarstjórnarstig. Ef af verður, þyrfti ráðuneytið að heita sveitarstjórnar- og 
samgönguráðuneytið.

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands Eystra

Ánægja með einföldun á stjórnsýslunni sem felst í því að sameina eftirlitsstarfsemi ríkisins með 
matvælum. Nefna aðra möguleika á heiti stofnunarinnar; Matvælastofa, Matvælastofnun eða 
Matvælaeftirlit ríkisins.

Sjá aths. við 55. gr.

Landbúnaðarstofnun

I. Almennt um matvælamál og nýskipan

Ný matvælalöggjöf EB er væntanleg. Núverandi fyrirkomulag er ekki fullnægjandi miðað við kröfur í 
hinni nýju löggjöf.

Nái tillögur frumvarpsins fram að ganga mun öll stjórnsýsla á matvælasviði vera sameinað í einni 
stofnun undir stjórn sameinaðs sl-ráðuneytis. Umhverfisráðuneyti mun því ekki lengur fara með 
matvælamál en heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga á áfram að sinna eftirliti á matvælasviði, nú undir 
yfirumsjón Matvælaeftirlitsins í stað Umhverfisstofnunar.

Hin nýja stofnun mun taka til starfa 1. jan. 2008. Mikilvægt að hin sameinaða stofnun geti hafið störf 
sem fyrst, þrátt fyrir að fyrirvari sé skammur.

ísland mun hafa allt að 6 mánuðum til að gera nauðsynlegar lagabreytingar vegna nýrrar löggjafar EB. 
Aðlögunartími hvað varðar einstaka þætti mun þó nema allt að 2 árum.

Landbúnaðarstofnun fagnar frumvarpinu.

II. Fjárhagur nýrrar stofnunar

Fjárhagsleg áhrif vegna tilfærslunnar eru nokkur. Fyrir utan kostnað vegna launa og launatengdra 
gjalda bætist við rekstrarkostnaður, húsnæðis, innréttinga etc. Ekki er hægt að segja fyrir nú um 
umfang kaupa á eignum.

Gera þarf ráð fyrir aukningu á stoðþjónustu, sbr. stoðþjónustu sem eftirlitssvið Umhverfisstofu og 
Fiskistofu nýttu í sínum stofnunum. Staðsetning starfsmanna liggur ekki fyrir -  hún gæti leitt til aukins 
rekstrarkostnaðar.
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Áætlaður fjöldi starfsmanna verður um 77, hlutfall háskólamenntaðra um 85%. ígildi 10 ársverka eru í 
formi verksamninga. Stærð stofnunar og fjölbreytni verkefna kalla á tvö ný stöðugildi.

Breyting á nafni stofnunarinnar kallar á aukin rekstrarkostnað, prentun, lógó etc.

III. Athugasemdir við einstaka greinar (sjá aftar)

IV. Verkaskipting rfkis og sveitarfélaga

Athuga ber í framhaldinu hvernig staðið skuli að eftirliti með öllum matvælum til framtíðar. Stofnunin 
telur heppilegast að allt matvælaeftirlit sé á einni hendi. Þarf að ákveða með hvaða hætti 
skoðunarstofur geta komið að matvælaeftirliti. EB-löggjöf heimilar rekstur skoðunarstofa. Athuga 
hvort gera eigi breytingu á skipan búfjáreftirlits þ.a. það færist frá sveitarfélögum til ríkisins 
(Matvælaeftirlitsins).

Landbúnaðarstofnun fagnar frumvarpinu.

Skagafjörður

Byggðaráð gerir ekki efnilega athugasemd við frumvarpið en leggja áherslu á að breytingar veiki ekki 
sveitarstjórnarstigið og samskipti ríkis og sveitarfélaga.

Bókun áheyrnarfulltrúa VG, Bjarna Jónssonar. Samsinnir Byggðaráði en gerir alvarlegar athugasemdir 
við ákveðna hluta frumvarpsins. Gerir frekari grein fyrir þeim (sbr. framangreint).

Kennaraháskóli íslands

Gera ekki athugsasemdir við frumvarpið.

Landgræðsla ríkisins (LR).

Telur e-r atriði í athugasemdum með frumvarpinu geta valdið misskilningi.

Segir að í 5. þætti séu óvenjuleg atriði varðandi flutning á stofnunum Landgræðslu og Skógræktar 
milli ráðuneyta hvað varði „eftirlegu" fjárveitinga í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis.

a. Bls. 18. „Samkomulag er á milli viðkomandi ráðuneyta um að fjármunir til verkefnisins 
Bændur græða landið, ... verði á forræði og fjárlagalið sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis. "Telur ekki hafa verið færð rök fyrir þessari ráðstöfun.

b. Bls. 18. „Ennfremur verða fjármunir til framkvæmda á grundvelli laga nr. 91/2002, um varnir 
gegn landbroti, innan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. Ráðuneytið mun gera 
samning við Landgræðslu ríkisins til þriggja ára um óbreytt hlutverk Landgræðslunnar 
varðandi yfirstjórn og framkvæmd varna gegn landbroti. Á þeim tíma er stefnt að því að 
endurskoða lögin um varnirgegn landbroti undirforystu forsætisráðuneytis." Telur ekki Ijóst 
að óbreyttum lögum um hvað eigi að semja enda séu lögin skýr. Vísað í 3. gr. laganna um 
yfirstjórn (Landgræðsla ríkisins fer fyrir hönd landbúnaðarráðherra með yfirstjórn...). LR segist 
ekki hafa upplýsingar um hvaða efnisatriði laganna þurfi að gera breytingar og telur engin rök
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hafa verið færð fyrir breytingum á þessu nýendurskoðuðu lögum. Segir einu breytingarnar 
sem þurfi að gera sé að breyta „landbúnaðarráðherra" í „sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra".

c. Bls. 21. og 27. Miskilnings gætir á því hvernig staðið sé að framkvæmd gildandi laga varðandi 
gerð landbóta -  og landnýtingaráætlana. „77/ samræmis við útvistunarstefnu 
fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir því að ráðherra hafi einnig heimild til að fela 
einkaaðilum verkefni við gæðastýringu en möguleikar kunna að skapast til þess, t.d. við 
úttekt á landi og gerð landbóta eða landnýtingaráætlana." Segir möguleika á úthýsingu á 
úttektarþætti þegar fyrir hendi. Hins vegar geti sl-ráðherra ekki úthýst verkefnum við gerð 
landbóta- og landnýtingaráætlanir enda sé það verkefni og hlutverk bænda, landeigenda og 
fjallskilastjórna, sbr. 1. og 2. mgr. 43. gr. laga nr. 99/1993 og reglug. 175/2003. Framangreint 
lagaákvæði og reglugerðin falli þó úr gildi um næstu áramót en LR segist ekki vita að þessum 
þætti verði breytt með nýrri reglugerð um gæðastýringu sauðfjárframleiðslu.

d. Bls. 19. „...hefur verið haft víðtækt samráð við þær stofnanir sem í  hlut eiga". Hefði kosið að 
landbúnaðarráðuneytið hefði haft meira samráð um málefni LR.

Matvæla- og næringarfræðafélag íslands.

Fagna sameiningu landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytis og því að sameina eigi málefni sem 
tengjast matvælum undir eitt ráðuneyti. Telur að hið nýja ráðuneyti eigi að heita matvælaráðuneyti, 
telja það meira lýsandi heiti.

Neytandinn eigi að vera í forgrunni í hinu nýja ráðuneyti.

Félagið óskar eftir að fá að fylgjast með þeirri endurskipulagningu sem er framundan og vera 
formlegur umsagnaraðili um breytingar sem eru ívændum.

Dýralæknafélag íslands.

Bendir á vankanta sem hlutust af breytingu á lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr 
með lögum nr. 76/2005 þegar „Landbúnaðarstofnun" var sett inn í stað „yfirdýralæknir". Nú eigi að 
setja „Matvælaeftirlitið" í staðinn verði þessir meinbugir enn Ijósari.

Lagabreytingin sem gerð var við stofnun Landbúnaðarstofnunar var í óþökk Dýralæknafélagsins enda 
urðu breytingar í meðförum þingsins og ekki tryggt að yfirmaður dýralækna væri sjálfur dýralæknir.

Félagið leggur áherslu á að yfirdýralæknir sé hinn faglegi yfirmaður dýralækna á íslandi.

Nefna nokkur dæmi um vandamál sem verða enn verri verði frumvarpið samþykkt (sjá nánar á bls. 2 í 
umsögn félagsins)

ráðherra veiti leyfi til að stunda dýralækningar og getur svipt þá leyfi, skv. umsögn 
Matvælaeftirlitsins en ekki yfirdýralæknir eða dýralæknaráð

tilkynning til Matvælaeftirlits um að dýralæknir hefji störf o.s.frv. -  einnig þeir sem aðeins 
sinna gæludýrum eða búfjár sem ekki eru ætluð til manneldis
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- skýrsla til Matvælaeftirlits, einnig um sjúkdóma sem hafa ekkert með matvæli að gera, 
læknisaðgerðir á gæludýrum og um smitsjúkdóma sem hafa ekki með matvæli að gera

reglugerð sett um flutning og aflífun dýra annarra en búfjár, að höfðu samráði við 
Matvælaeftirlitið

Fagleg afgreiðsla á málefnum sem varða dýralækna, heilbrigði dýra og dýravernd er ekki tryggt... 

Félagið telur að stofnunin „Matvælaeftirlitið" eigi að heita „Matvæla- og dýraheilbrigðisstofnun" 

Bændasamtök íslands.

Gera athugasemdir við þrjá þætti frv.

Um 4. þátt.

Telja tilfærslu skólanna á margan hátt geta verið jákvæða fyrir landbúnaðarmenntun. Skólarnir hafa 
þó sérstöku sem verður að taka tillit til. Flutningur skólanna til menntamálaráðuneytis, án annarra 
breytinga, þýðir að allt rannsókna- og þróunarstarf á sviði landbúnaðar verður fært undir 
menntamálaráðuneyti. Þetta er í ósamræmi við aðrar atvinnugreinar, s.s. Nýsköpunarmiðstöð 
íslands, Hafrannsóknarstofnun og Matís.

Telja óhjákvæmilegt að atvinnuvegurinn geti haft mótandi áhrif á áherslur í rannsókna og 
nýsköpunarstarfi. Minn á breytingu sem var gerð á lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna nr. 
64/1965 við sameininguna 2004 en þá var eftirfarandi málsl. bætt við 9. gr. laganna: „á vegum 
landbúnaðarháskóla íslands skulu stundaðar rannsóknir í þágu Landbúnaðarins á sérstöku 
rannsóknarsviði er hafi aðgreindan fjárhag frá annarri starfsemi Landbúnaðarháskóla íslands."

Leggja áherslu á að þáttur rannsókna verði tryggur í samræmi við þetta. Rannsóknir verði felldar 
undir sérstakt svið skólans sem fái sjálfstætt fjárlaganúmer. Leggja áherslu á að aðkoma samtakanna 
og hins nýja ráðuneytis sjávarútvegs- og landbún. verði tryggð.

Um 5. þátt.

Leggjast gegn því að landgræðsla og skógrækt flytjist frá landbúnaðarráðun. til umhverfisráðun. Slík 
verkefni hafa verið að flytjast til bænda, geta orðið vaxandi þættir í tekjuöflun sveitanna.

Líta svo á að verkefni samkvæmt lögum um landshlutaverkefni í skógrækt (lög nr. 95/2006) verði á 
forræði sl-ráðuneytis, en virðist hafa farist fyrir að breyta þeim lögum til samræmis við aðrar 
breytingar.

Öfugsnúið að færa fagstarf Skógræktar ríksins til umhverfisráðuneytisins enda fari langmesta 
skógræktarstarfið fram á vegum landshlutaverkefnanna.

Rannsókna og þróunarstarfið (t.d. í Mógilsá) miðar einkum að því að styrkja grundvöll 
atvinnuskógræktar -  frekar á að treysta tengslin við landshlutaverkefnin heldur en að lengja 
boðleiðir.

19. kafli 5. þáttar.
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Fjalla um breytingu á dýraverndarlögum og lögum um búfjárhald sem fela í sér að reglugerðir um 
flutning og aflífun búfjár skuli settar skv. lögum um búfjárhald (nú dýraverndarlög).

Telja þessar breytingu, þótt hún sé til bóta, ófullnægjandi til að skýra valdmörk og einfalda 
framkvæmd dýraverndar.

Telja að alla yfirstjórn dýraverndarmála eigi að færa til sl-ráðuneytis. Undir hann mun 
„Matvælaeftirlitið" heyra og þar með allir dýralæknar sem starfa hjá hinu opinbera.

Telja að stofnunin „Matvælaeftirlitið" eigi að fá heitið „Matvæla- og dýraheilbrigðisstofnunin" (sbr. 
Food and Veterinary Authority).

Orkustofnun.

Telja ekki nægilega skýrt hvað felist í því að starfsemi vatnamælinga verði vistuð hjá Orkustofnun. 
Leggja áherslu á að gengið verði frá málum sem varða starfsmenn og forræði á rekstri.

Landssamband kúabænda.

Taka undir umsögn Bændasamtaka ísl., einkum hvað varðar heiti á „Matvælaeftirlitinu".

Starfsfólk matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu.

Fjalla um 7. þáttfrv. (flutning matvælamála til sl-ráðun.)

Fagna því að loks skuli vera tekið skref í þá átt að sameina allt matvælaeftirlit í eina stofnun, þó enn 
sé margt ógert.

Fiskistofa lagði til fyrir löngu að skipaður yrði starfshópur sem gerði tillögur um fyrirkomulag 
matvælaeftirlits og tekið yrði tillit til skyldu skv. gerðum ESB um matvælaöryggi. Telja miður að 
frumvarpið sé samið í flýti og án samráðs við Fiskistofu. Finnst undarlegt að lesa klausu í 
frumvarpstexta um að víðtækt samráð hafi verið haft við þær stofnanir sem eiga í hlut.

Starfsfólk F telur eðlilegra að sett sé á laggirnar ný stofnun um verkefni matvælaeftirlits á grunni 
Landbúnaðarstofnunar, Fiskistofu og matvælasviðs Umhverfisstofnunar -  í stað þess að sú fyrst 
nefnda yfirtaki verkefni hinna.

Landbúnaðarstofnun á að yfirtaka starfsemisem er á Fiskistofu og Umhverfisstofnunar (svo)

Segja sér hafi verið kynnt að ný stofnuð yrði stofnuð sem yfirtæki verkefni Fiskistofu, 
Landbún.stofnunar og Umhv.stofnunar. Við lestur frumvarpsins kveði við annan tón en skv. því taki 
Landbúnaðarstofnun yfir verkefni hinna. Segja að hjá þessum tveimur stofnunum sinni fleiri 
starfsmenn þessum verkefnum helduren þeir hjá Landbúnaðarstofnun.

Telja nokkrar klausur styðja þá ályktun að ekki sé um nýja stofnun að ræða, heldur sé meiningin að 
Landbúnaðarstofnun taki yfir verkefni hinna -  sjá bls. 2 í umsögn.

Starfsmannamál og staðsetning.
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Landbúnaðarstofnun hefur aðsetur og aðalskrifstofu á Selfossi. Starfsfólk Fiskistofu óttast því að 
starfsstöð þess flytjist þangað. Þessi staðsetning þykir óheppileg fyrir þá sem starfa að eftirliti með 
sjávarafurðum, fáar fiskvinnslur á Suðurlandi. Lang mest af innflutningi matvæla fer um hafnir á 
höfuðborgarsvæðinu.

Sérfræðiþekking mun tapast ef starfsmenn sjá sér ekki fært að starfa hjá hinni nýju stofnun.

Telja að verði starfsemin flutt séu störfin í raun lögð niður og telja eftirfarandi skýringu við b-lið 60. 
gr. frumvarpsins ekki standast, „Ákvæðið gerir ráð fyrir þvi að starfsmenn, sem ráðnir hafa verið hjá 
matvælasviði Fiskistofu og matvælasviði Umhverfisstofnunar, haldi störfum sínum og óbreyttum 
starfskjörum hjá Matvælaeftirlitinu. Störferu ekki lögð niður heldurflutt til Matvælaeftirlitsins með 
því að sú stofnun yfirtekur ráðningarsamninga. Starfsmönnum er þannig ekki sagt upp við yfirfærslu 
verkefna enda eru störfin ekki lögð niður."

Ekki verð eins auðvelt að manna stöður úti á landi og á höfuðborgarsvæðinu.

Lokaorð.

Þykja miður að verkefnið -  sem starfsmenn þó fagna -  sé unnið á þennan hátt. Leggja áherslu á að 
öflugt Matvælaeftirlit verði staðsett á höfuðborgarsvæðinu.

Skógfræðingafélag íslands.

Telja þær breytingar sem eru fyrirhugaðar á stjórnsýslu skógræktarmála ganga í þveröfuga miðað við 
það sem stefnt er að.

1) Skógrækt verður vistuð hjá tveimur ráðuneytum. Telja skynsamlegra að öll stjórnsýsla sem 
snerti skógrækt verði vistuð í einu ráðuneyti.

2) Skógrækt ríkisins verður klofin milli tveggja ráðuneyta, forræði yfir þjóðskógum verður áfram 
hjá sl-ráðuneyti. Telja æskilegt að fjárveitingar til þjóðskóga og stofnunin í heild verði í sama 
ráðuneyti og að Skógrækt ríkisins fari áfram með forræði yfir þjóðskógunum.

3) Fjárveitingar til skógræktarrannsókna verða áfram hjá sl-ráðuneyti. Sl-ráðherra og 
umhv.ráðherra skulu standa saman að gerð rannsóknarsamnings við Rannsóknarstöð 
Skógræktar á Mógilsá. Félagið telur mikilvægt að tryggja fjármögnun verkefna sem eru þegar 
í gangi hjá Rannsóknarstöð skógræktar og að vistun stöðvar verði hjá sama stað og 
fjárveitingar verða.

Telja hægt að ná fram mikilvægum breytingum til bóta með lagfæringum á frumvarpinu. Hvetja 
alþingismenn til að kynna sé málefni skógræktar.

Skógræktarfélag fslands.

Vísa í ályktun sem send var forsætisráðherra og afrit sent fleiri ráðherrum, sem og forseta Alþingis -  
áður en frumvarpið var lagt fram. Þar var því beint til ríkisstjórnarinnar að breytingar á skipan 
Stjórnarráðs íslands veiki ekki það öfluga starf sem fer fram í landinu í skógrækt og landgræðslu. 
Rannsóknarstarf verði jafnframt eflt.
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Telja með hliðsjón af frumvarpinu verulega hættu á því að skógræktarstarfið verði ómárkvisst og 
sundurslitið og að málaflokkurinn komi til með að líða fyrir það í heild sinni. Leggja til að 
málaflokkurinn tilheyri einu ráðuneyti.

Samtök iðnaðarins.

Fagna því að matvælaeftirlit heyri undir eitt ráðuneyti. Telja rétt að heiti ráðuneytisins sem með 
málefni matvælaiðnaðar fari verði meira lýsandi og heiti „matvælaráðuneyti".

Óska eftir að taka þátt í þeirri vinnu sem erframundan við endurskipulagningu matvælaeftirlits.

Samband íslenskra sveitarfélaga.

Athugasemdir við 1. þátt frumvarpsins (flutningur sveitarstjórnarmála til samgönguráðuneytis)

Ganga út frá því að vandað verði til flutnings sveitarstjórnarmála til samgönguráðuneytis og ekki af 
færra starfsfólki en var í félagsmálaráðuneyti. Til að undirstrika mikilvægi sveitarstjórnarstigsins telur 
Sambandið eðlilegt að heiti ráðuneytisins verði „samgöngu- og sveitarstjórnarmálaráðuneyti".

Athugasemdir við 2. og 3. þátt frumvarpsins (ferðamál og alferðir frá samgönguráðuneytis til annars 
vegar iðnaðarráðuneytis hins vegar viðskiptaráðuneytis)

Gera þá athugasemd að málefni ferðaþjónustunnar heyra nú þegar undir mörg ráðuneyti og þessar 
breytingar eru ekki til að einfalda stjórnsýslu eða stefnumótun í ferðamálum. Flókin stjórnsýsla 
ferðamála og mikil fjöldi leyfisveitenda og umsagnaraðila hefur reynst ferðaþjónustuaðilum erfið.

Athugasemdir við 7. þátt (matvælaeftirlit mun heyra undir eitt ráðuneyti -  og eina stofnun, 
Matvælaeftirlitið)

Vænta þess að störfum á landsbyggðinni fjölgi verði stofnunin áfram á Selfossi. Telja þessa breytingu 
efla matvælaeftirlit og einfalda stjórnsýslu í málaflokknum.

Einkaleyfastofan.

Gert er ráð fyrir að ýmsir málaflokkar flytjist frá iðnaðaráðuneytis til viðskiptaráðuneytis. Ekki er gerð 
breyting á lögum um vörumerki að þessu leyti en í athugasemdum með frumvarpi til laga um 
vörumerki er iðnaðarráðherra nefndur. Telur stofnunin rétt að taka fram í lögum um vörumerki að 
viðskiptaráðherra fari með málefni vörumerkja.

Suðurlandsskógar

Gera athugasemd við að umhverfisráðherra fari með yfirstjórn skógræktarmála eða sl-ráðherra með 
málefni nytjaskógræktar -  í athugasemdum með frumvarpinu segir stefnt sé að því að hagræða, 
einfalda og skipa skyldum málaflokkum undireina stjórn.

Vísa í lög um landshlutaverkefni í skógrækt en meginmarkmið þeirra er að rækta fjölnytjaskóga og 
skjólbelti. Með fjölnytjaskógrækt er átt við skógrækt með viðarafurðir til iðnaðarnota -  en einnig 
landbótaskógrækt, þ.e. skógrækt á illa förnu eða eyddu landi með það að meginmarkmiði að auka 
gróðurþekju, bæta jarðveg og vatnsbúskap og auka þannig gildi landsins til margvíslegra nytja.
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Greinilegt að markmið með frumvarpinu ekki að skipa skyldum málaflokkum undir eina stjórn. Telja 
betri niðurstöðu að Skógrækt ríksins verði áfram hjá landbúnaðarráðuneyti.

Landshlutaverkefni hafa verið verkefni bænda -telja því að verkefnum verði best borgið með á hendi 
landbúnaðarráðuneytis.

Leggja til að gerðar verði breytingar á lögum nr. 95/2006 um landshlutaverkefni í skógrækt þannig að 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti komi inn.

Leggja til að ákvæði um nytjaskógrækt í 24. gr. skógræktarlaga falli brott enda greinin úrelt með 
tilkomu landshlutaverkefna í skógrækt.

Hólaskóli

Vísa til þess að landbúnaðarskólar hafi sérstöðu, sögulega og starfslega. Hvorki er minnst á Hólaskóla 
þar sem fjallað er um rannsóknarframlag í þágu landbúnaðar, né vegna afnota skólans af landi.

Vilja árétta:

1) Skólinn hefur byggt upp rannsóknarstarf, bæði í þágu landbúnaðar og atvinnulífs og 
menningar. Telja eðlilegt að skólinn muni -  líkt og Lb-háskólinn - leita til sl-ráðuneytis um 
framlög til rannsókna.

2) Skólinn hefur umsjón með jörðum, líkt og Lb-háskólinn. Mikilvægt að þetta haldist óbreytt.

3) Staðsetning í helsta helgi- og sögustað þjóðarinnar. Umtalsvert starf og fjármagn fer í umsjón, 
varðveislu og miðlun menningarverðmæta. Nauðsyn að sérstakur samningur verði gerður um 
þetta hlutverk.

LMFÍ

Ekki athugasemdir.

Veiðimálastofnun

Fagna 31. gr. frv. um áhættumat með innflutning á nýjum tegundum dýra. Telja mikilvægt að þessu 
ákvæði sé fylgt vel eftir með reglugerð.

Um eldi nytjastofna sjávar (XXVI. kafli). Inn í þennan kafla vantar samsvarandi ákvæði og er að finna í
6. gr. laga um vatnafiska um að hægt sé að banna fiskeldi eða eldi ákveðinni tegunda eða notkun 
ákveðinna aðferða. Mikilvægt svo hægt sé að stýra fiskeldi.

Tillaga að viðbót við frumvarpið: Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra getur að fenginni umsögn 
Fiskistofu, Matvælaeftirlitsins, fisksjúkdómanefndar, Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar, 
takmarkað eða bannað fiskeldi, fiskeldi ákveðinna tegunda eða stofna eða ákveðnar eldisaðferðir í  
einstaka fjörðum, flóum eða landsvæðum sem teljast sérlega viðkvæm gagnvart starfsemi þeirri sem 
fram fer samkvæmt lögum þessum. Við ákvörðun ráðherra skv. 1. mgr. skal taka mið af því að 
markmið laga þessa að vernda villta nytjastofna og hlífa þeim við fisksjúkdómum og öðrum 
neikvæðum vistfræðilegum áhrifum. Skal í  því sambandi m.a. litið til staðsetningar eldisstöðvar,
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stærðar þeirra, fjarlægð frá mikilvægum uppeldis- eða hrygningarsvæðum svo og veiðisvæðum eða 
eldistöðva sem fyrir eru. Jafnframt skal litið til þess hvort fiskeldissvæði séu á gönguleiðum 
mikiivægra stofna og hvort straumar geti leitt eldisdýrsem sleppa eða mengun á mikilvæg svæði.

Telja ankannanlegt að vista sum mál sem heyra nú undir Landbúnaðarstofnun hjá hinni nýju stofnun 
„Matvælaeftirlitinu". Segja hætt við að minni málaflokkar gætu fallið í skuggann á hinum stærri. 
Spurning hvort hrinda eigi af stað heildarendurskoðun á stjórnsýslu innan Sjávarútvegs og 
landbúnaðaráðuneytis.

Landbúnaðarstofnun er með verkefni á sinni könnu, skráningu og úrvinnslu veiði í ám og vötnum, en 
Veiðimálastofnun hefur ávallt sinnt þessu verkefni með samningi við Landbúnaðarst. Þetta verkefni 
mætti flytja til Veiðimálastofnunar ásamt viðeigandi fjármagni.

Tillaga að viðbót við frumvarpið. Breytingu 13 gr. lax og silungsveiðilagana nr. 61/2006. í frumvarpinu 
XL. kafla kæmi d. liður sem væri ístað Landbúnaðarstofnun í  13. grein komi Veiðimálastofnun. Með 
þessu móti væri búið að tryggja framkvæmd á þessu mikilvæga verkefni.

Þarf að breyta „landbúnaðarráðherra" í „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra" í þeim kafla sem 
fjallar um Veiðimálastofnun.

Skjólskógar á Vestfjörðum

Telja varhugavert að kljúfa málaflokkinn „skógrækt á íslandi" milli tveggja ráðuneyta. Ekki hefð fyrir 
þessu í íslenskri stjórnsýslu -  hætt við að málaflokkurinn muni lenda utangarðs í stjórnkerfinu. 
Afgreiðsla mála getur orðið flóknari. Nytjaskógrækt telst í eðli sínu ekki frábrugðin öðru 
skógræktarstarfi, margháttuð starfsemi getur farið vel saman í skógi.

Segja þessa breytingu í mótsögn við ummæli í athugasemdum með frumvarpinu „... að hagræða, 
einfalda stjórnsýslu og skipa skyldum málaflokkum undir eina stjórn/'Leggja til að umhverfisráðherra 
verði falið að fara með landgræðslumál, en landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra með 
skógræktarmál.

Vísa í athugasemdir á bls. 18, fjallað um samning umhverfisráðherra og sl-ráðherra. Telja landssamtök 
Skógarbænda frekar eiga að vera hagsmunaaðili heldur en Bændasamtök íslands. Meðal annarra 
hagsmunasamtaka gætu verið Skóræktarfélag íslands.

Ferðamálasamtök íslands

Gera athugasemdir við 2. og 3. þátt frumvarpsins.

Ferðaþjónustan hefur dafnað vel í ráðuneyti samgöngumála.

Hingað til hafa ferðamálin átt mesta samleið og samstarf við eftirtalin ráðuneyti og stofnanir. 

Umhverfisráðuneyti/Umhverfisstofnun.

Utanríkisráðuneyti/Útflutningsráð.

Menntamálaráðuneyti/Skólar.
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Félagsmálaráðuneyti/Sveitarfélög.

Atvinnugreinin er vistuð út um allt í stjórnkerfinu -  nema í iðnaðarráðuneyti. Menn telja þessa vöru 
fremur vera þjónustu en iðnað.

Það sem á að flytja til iðnaðarráðuneytis er ekki „ferðamálin" heldur það sem tilheyrir lögum um 
skipan ferðamála (nr. 73/2005). Undarlegt að flytja eigi alferðir til viðskiptaráðuneytis.

Tvístra á enn frekar vistun laga um ferðamál og verkefnum sem fylgja samgönguráðuneyti, flytur 
Alþingi stærsta fyrirtæki í ferðaþjónustu á íslandi í eigu hins opinbera til samgönguráðuneytis. Þetta 
er ferðaþjónustufyrirtækið Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Lög og lagaumhverfi:

1) hlýtur að vera eðlilegra og faglegra að tengja í einn farveg lög og lagabálka sem fjalla um 
sama atvinnuveg og sameiginleg verkefni hans

2) nú á að færa lög um skipan ferðamála frá samgönguráðuneytis

3) flytja á lög um alferðir til viðskiptaráðuneytis

4) reglur um bókhald, reikningsskil og upplýsingagjöf ferðaskrifstofa heyra undir 
samgönguráðuneyti

5) veitinga- og gististaðir falla undir dómsmálaráðuneytis

6) lög um skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum og lög um fólksflutninga, 
vöruflutninga og efnisflutninga falla undir samgönguráðuneytið

7) Flugstoðir ohf. voru stofnaðar í júní 2006 og breyttu skipan flugmála á íslandi, tóku við rekstri 
og uppbyggingu flugvalla og lendingarstaða á íslandi. Falla undir samgönguráðuneytið

8) lög um bílaleigur heyra undir samgönguráðuneytið

9) lög um skip og hafnir falla undir samgönguráðuneytið

Væri ekki ráðlegra að fresta þessari tilfærslu um 1-2 ár og setja af stað vinnu til að ná utan um alla 
þætti þessarar fjölbreyttu og þverfaglegu atvinnugreinar? Færa þannig „ferðamálin" í annað 
ráðuneyti en ekki bara hluta þeirra.

Það skiptir máli fyrir atvinugreinina að leiðin að markinu verði vel vörðuð og undirbúningur faglegur. 

Vesturlandsskógar

Gera þá meginathugasemd við XVII. kafla að gert er ráð fyrir flutningi Skógræktar ríkisins að mestu til 
umhverfisráðuneytis en að fjármagn sem hafi verið varið til „hagnýtra rannsóknarverkefna á sviði 
landbúnaðar" verði vistað hjá sl-ráðuneyti. Svo er talað um samningsgerð milli þessara ráðuneyta í 
samráði við Bændasamtök íslands, í frumvarpi segir: „Ranns.stöðin í  Mógilsá annist tilteknar 
rannsóknir ( þágu landbúnaðar fyrir a.m.k. andvirði þeirrar fjárhæðar árlega með sama hætti og verið 
hefur til þessa".
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Segja að í frumvarpi sé látið ranglega í það skína að hluta af ráðstöfunarfé rannsóknarstöðvarinnar í 
Mógilsá hafi verið varið til rannsókna í þágu landbúnaðar. Skógrækt geti talist til landbúnaðar -  hins 
vegar ruglingur á ferðinni þar sem því sé haldið fram að Ranns.stöðin í Mógilsá hafi varið hluta 
rekstrafjár síns til óskilgreindra landbúnaðarrannsókna, þessi ruglingur geti boðið heim hættu á að 
fjármagn sem hefur varið til skógræktarrannsókna muni renna til rannsókna á öðrum sviðum en 
skógræktar.

Stjórn Vesturlandsskóga leggur þunga áherslu á að allt fjármagn sem veitt hefur verið til 
Rannsóknarstöðvar skógræktar á Mógilsá fylgi henni yfir í umhverfisráðuneytið, óskert! Telja að auka 
verði við það fé.

í umsögn fjármálaráðuneytis segir: „Markmið þessara aðgerða er að laga stjórnsýsluna og verkefni 
ráðuneyta betur að þörfum nútímans og að ráðuneyti verði öflugar og skilvirkar einingar þar sem 
skyldum málaflokkum erskipaðsaman undir einastjórn."Erum sammála þessari athugasemd og óska 
eftir því að lögum um landshlutaverkefni í skógrækt verði breytt þannig að landshlutaverkefnin flytjist 
til umhverfisráðuneytis. Telja ótækt að visa hluta málaflokksin í einu ráðuneyti og aðra hluta í öðru.

Leggja til breytingar á lögum nr. 95/2006: Umhverfisráðherra og -  ráðuneyti komi í stað
landbúnaðarráðherra og -  ráðuneyti í 3., 4., 5. og 6. gr.

Fiskistofustjóri

Vanda verður til verka við stofnun nýrrar stofnunar og semja skýrar reglur um markmið, viðfangsefni 
og skipulag. Athuga:

1) framtíðarmöguleika og þátttöku sveitarfélaga í matvæla- og fóðureftirliti

2) framtíðarmöguleika á þátttöku einkarekinna fyrirtækja í matvælaeftirliti

3) skipuleggja þarf einingu sem annast áhættumat vegna matvæla

4) framtíðartilhögun hvað varðar þátt rannsóknarstofa í matvælaeftirliti

Taka þarf mið af nýrri matvælalöggjöf EB. eðlilegast hefði verið að stofnun nýrrar matvælastofnunar 
og nýja matvælalöggjöfin héldust í hendur.

Gera þarf fjárhagsáætlun um stofnun matvælastofnunarog ákveða þarf hvernig eftirliti er háttað.

Ekki er tekið á framangreindum þáttum, ekki lagður grunnur að nýrri stofnun eða nýrri 
matvælalöggjöf.

Hefði viljað sjá allt matvælaeftirlit í nýja Matvælastofnun -  sem væri betur staðsett á 
höfuðborgarsvæðinu.

Munu, þrátt fyrir óánægu, leggja sig fram við að aðstoða Landbúnaðarstofnun við 
endurskipulagningu.

Umhverfisstofnun
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Stofnunin er hlynnt þeirri breytingu að það verði á forræði nýrrar Matvælastofnunar að setja reglur 
um og hafa eftirlit með flutningi á búfé og aflífun þess en að umhverfisráðherra hafi áfram ábyrgð á 
dýravernd hvað önnur dýr snertir.

Flutningur matvælamála til sl-ráðuneytis: Stofnunin telur jákvætt að eftirlit með öryggi matvæla sé 
sett undir eitt ráðuneyti. Svona flutningur er vandmeðfarin og vill Umhverfisstofnun koma 
eftirfarandi á framfæri.

í 2. mgr. 29. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir segir að Umhverfisstofnun skuli samhæfa 
aðgerðir þegar um matarsýkingar er að ræða. Stofnunin telur að orðið „matarsýkingar" eigi að falla 
brott og samskonar ákvæði verði sett í lög um matvæli.

Skv. 2. mgr. 15. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir er ráðherra heimilt að setja reglugerð 
um réttindi og skyldur heilbrigðisfulltrúa. Stofnunin telur mikilvægt að umhverfisráðuneyti og sl- 
ráðuneyti hafi samráð um setningu slíkra reglugerða, m.a. vegna kröfu um menntun heilbr.fulltrúa.

í 18. og 19. gr. er ákvæði um skyldur Umhverfisstofnunar til að vinna aðsamræmingu heilbr.eftirlits -  
getur gefið út leiðbeiningar og viðmiðunarreglur. Stofnunin telur mikilvægt að sambærilegt ákvæði 
verði í lögum um matvæli. Benda einnig á heimild Umhv.stofnunar til að hafa fulltrúa á fundum 
heilbrigðisnefnda.

í 2. mgr. 25. gr. laga um matvæli er vísað til þess að eftirlitsgjöld heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 
vegna matvælaeftirlits séu samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. í 12. gr. laga um 
hollustuhætti og mengunarvarnir er ákvæði um gjaldskrárheimildir heilbrigðisnefnda þ.á m. skyldu 
umhverfisráðherra til að gefa út reglur um uppbyggingu gjaldskráa sveitarfélaga. Stofnunin telur að 
sambærilegt ákvæði ætti að vera um skyldu sl-ráðherra til að gefa út leiðbeinandi reglur -  reglur um 
eftirlit og útgáfu starfsleyfa hjá heilbrigðisnefndum vegna matvæla byggja enda á lögum um matvæli.

Telur heiti stofnunarinnar, Matvælaeftirlitið, villandi þar sem heilbrigðiseftirlit sveitarféiaganna fer 
með stóran hluta af matvælaeftirliti í landinu. Leggja til „Matvælastofnun".

Telja mikilvægt að vel sé staðið að tilfærslu starfsfólks.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

Gerir ekki athugasemdir

Norðurlandsskógar

Gera athugasemd við 5. þátt frumvarpsins.

Sjá ekki hagræðingu og einföldun í því að kljúfa málaflokkinn skógrækt niður í tvö ráðuneyti. 
Heppilegra að Skógrækt ríkisins hefði verið vistuð hjá landbúnaðarráðuneyti.

Telja rökréttast að landshlutaverkefni verði áfram hjá landbúnaðarráðun.

Leggja til að fjármagn til rannsóknarstöðvar Skógræktar ríkisins verði látið fylgja henni og myndað 
verði rannsóknarráð þar sem ættu aðild hagsmunaðilar, s.s. landshlutaverkefnin, Landssamtök 
skógareigenda og Skógræktarfélag íslands.
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Benda á breytingar sem þyrfti að gera á lögum um landshlutaverkefni í skógrækt, setja sl-ráðherra og 
-ráðuneyti.

Landgræðsla ríkisins -  Bændur græða landið

(um verkefni)

Verkalýðsfélag Vestfirðinga

Ekki að finna úrræði til að tryggja réttindi þeirra sem starfa í matvælagreinum. í fiskvinnslu getur 
ákveðinn aðili fengið, að uppfylltum skilyrðum Fiskistofu og heilbrigðiseftirlits, heimild til vinnslu. 
Getur ráðið fólk til starfa en þarf ekki að uppfylla ákvæði kjarasamninga gagnvart því fólki til að fá að 
halda rekstri áfram.

Segir um einbeittan brotavilja að ræða gegn starfsfólki.

Vísar í 39., 40. og 42. gr. frumvarpsins. Hvergi hægt að lesa að eftirlitsaðila sé skylt að láta stéttarfélög 
frá vitneskju hafi þeir rökstuddan grun um að ekki sé farið skv. reglum varðandi aðbúnað eða því um 
líkt. Væri ráð að Vinnumálastofnun fengi þessar upplýsingar og ef um ítrekuð brot væri að ræða væri 
unnt að svipta viðkomandi aðila um heimild til vinnslu.

Ekki síður mikilvægt að Matvælaeftirlitið gæti komið inn í mál og gripið til viðeigandi aðgerða.

Nú er kjörið tækifæri til að skerpa á samstarfi eftirlitsaðila innan stjórnsýslunnar, þ.e. 
Matvælaeftirlitinu, Vinnumálastofnun og Umhverfisstofnunar.

Veðurstofa íslands

Fagnar flutningi vatnamælinga til Orkustofnunar.

Skógrækt ríksins

Lögð eru til atriði sem munu hafa verulegar breytingar í för með sér á virkni skógræktarmála á vegum 
hins opinbera.

Athugasemdir um 5. þátt:

Með 25. og 26. gr. eru lagðar til breytingar á IV. kafla skógræktarlaga, telja réttast að þessi kafli verði 
felldur brott.

í lögum um landshlutaverkefni í skógrækt er „landbúnaðarráðherra" nefndur 7 sinnum og 
„landbúnaðarráðuneyti" tvisvar -  þessu þarf væntanlega að breyta. Þeir sem sömdu skógræktarkafla 
bandormsins hafa greinilega ekki mikla þekkingu á fyrirkomulagi skógræktarmálefna ríkisins.

í frumvarpinu segir að hagræða eigi og einfalda stjórnsýslu og skipa skyldum málaflokkum undir eina 
stjórn. Þetta á greinilega ekki við um málaflokkinn skógrækt.

14



Kljúfa á skógrækt milli tveggja ráðuneyta. Leggja til breytingartillögu til að einfalda stjórnsýslu og 
skipa skyldum málaflokkum saman (sjá aths. við 26. gr.)

Kljúfa á Skórækt ríkisins milli tveggja ráðuneyta. Sem rök fyrir þessu er í frumvarpinu vísað til 33. gr. 
jarðalaga um að landbúnaðarráðuneytið fari með forræði allra ríkisjarða, nema undantekningar séu 
gerðar frá því í lögum. Vísa í athugasemdir með frumvarpi. (bls. 18 í frumvarpi, sjá þriðju málsgrein 
neðan frá).

Fjárveitingar til skógræktarrannsókna eiga að vera áfram hjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti - 
vísa í ummæli í athugasemdum með frumvarpi. (bls. 18 í frumvarpi, sjá fjórðu málsgrein neðan frá).

Hér er verið að flækja málin og fjarlægjast höfuðmarkmið frumvarpsins. Segja athugasemdir með 
frumvarpi ekki vera hluta laganna og samningsfrelsi ríki á íslandi. Ekkert í sjálfu frumvarpinu komi í 
veg fyrir að sl-ráðuneyti semji við einhvern annan en Skógrækt ríkisins -  leggja til breytingu, sjá 
athugasemd um 25. gr.

Aimennar athugasemdir Skógræktar ríkisins

Ríkisstofnun er ekki annað en 1) markmið í lögum, 2) hópur verkefna sem miðað að því að ná 
markmiðum, 3) starfsfólk sem vinnur að verkefnum. Opinber markmið með skógrækt eru: 1) vernda 
skóga og skógarleifar, 2) rækta skóga, 3) leiðbeina um skógrækt.

Skv. frumvarpinu eiga starfsmenn Skógræktarinnar að vinna að þessum markmiðum undir forræði 
umhv.ráðuneytis en háð sl-ráðuneyti um verkefni og fjármuni. Erfitt að koma auga á hagræðingu og 
einföldun. Þekkist ekki hjá öðrum ríkisstofnunum. Hver verður ráðherra skógræktarmála?

Lokaorð

Fjármagn og verkefni sem verða eftir hjá sl-ráðuneyti kalla á starfsfólk. Það verður ráðið úr röðum 
núverandi starfsmanna Skógræktarinnar. Úr landshlutaverkefnunum verða búnar til fimm 
„Skógræktir ríkisins". í umhv.ráðuneyti mun falskt forræði yfir skógamálum verða að skrifstofu í 
Umhverfisstofnun.

í uppsiglingu er allsherjar stjórnsýslulegt klúður. Greinilega ekki pólitísk samstaða um flutning 
málaflokksins og því málamiðlun að kljúfa hann upp.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins.

1. þáttur: Flutningur sveitarstjórnarmála til samgönguráðuneytis (1. -1 2 . gr.)

I. KAFLI
Breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 45/1998, með síðari breytingum.
1. gr.

II. KAFLI
Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum.
2.gr.
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III. KAFLI
Breyting á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari breytingum.
3.gr.

IV. KAFLI
Breyting á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971.
4. gr.

V. KAFLI
Breyting á lögum um Bjargráðasjóð, nr. 146/1995, með síðari breytingum.
5- gr.

VI. KAFLI
Breyting á lögum um gatnagerðargjald, nr. 153/2006.
6. gr.

VII. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 150/2006.
7. gr.

VIII. KAFLI
Breyting á lögum um húsaleigubætur, nr. 138/1997.
8. gr.

IX. KAFLI
Breyting á lögum um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum, nr. 53/1995.
9. gr.

X. KAFLI
Breyting á lögum um varnir gegn snjófíóðum og skriðuföllum, nr. 49/1997.
10. gr.

XI. KAFLI
Breyting á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, 
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998.
11. gr.

XII. KAFLI
Breyting á skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, með síðari breytingum.
12. gr.

2. þáttur: Flutningur ferðamála til iðnaðarráðuneytis (13. gr.)

XIII. KAFLI
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Breyting á lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005.
13. gr.

3. þáttur: Flutningur alferða tii viðskiptaráðuneytis (14. gr.)

XIV. KAFLI
Breyting á lögum um alferðir, nr. 80/1994, með síðari breytingum.
14. gr.

4. þáttur: Flutningur landbúnaðarskóla til menntamálaráðuneytis (15. -  22. gr.)

XV. KAFLI
Breyting á lögum um búnaðarfræðslu, rtr. 57/1999, með síðari breytingum.
15. gr.

16. gr.

17. gr.

18. gr.

19. gr.

20. gr.

21. gr.

22. gr.

Ábending Bændasamtakanna um aðkomu þeirra og sl-ráðuneytis.

5. þáttur: Flutningur landgræðslu og skógræktar, að undanskiiinni ræktun nytjaskóga, til 
umhverfisráðuneytis og breytingar sem lúta að því að skýra vaidmörk sjávarútvegs 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis og umhverfísráðuneytis (23. -  33. gr.)

XVI. KAFLI
Breyting á lögum um landgræðslu, nr. 17/1965, með síðari breytingum.
23. gr.

Landgræðsla ríkisins.
Segir það vekja athygli að ekki sé gert ráð fyrir að önnur ákvæði laganna breytist í samræmi við þetta, 
enda þótt gert sé ráð fyrir að umhverfisráðherra fari með yfirstjórn landgræðslumála. Telur að þurfi 
að breyta 2. mgr. 7. gr., 4. mgr. 8. gr. og 5. mgr. 23. gr. frumvarpsins (breyta landbún.ráðh. í 
umhv.ráðherra).
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XVII. KAFLI
Breyting á lögum um skógrækt, nr. 3/1955, með síðari breytingum.
24. gr.

25. gr.

Skjólskógar á Vestfjörðum.
Hér eru lagðar til breytingar á úreltum kafla í skógræktarlögum. Landshlutaverkefni í skógrækt hafa 
tekið við því hlutverki að annast umsjón nytjaskógræktar á bújörðum. Fremur ætti að fella niður IV. 
kafla nefndra laga.
Engin umfjöllun í frumvarpinu um landshlutaverkefni í skógrækt, en á grundvelli þeirra er mest öll 
„atvinnuskógrækt" á íslandi. Með 24. gr. frumvarpsins sé ætlunin að undanskilja „nytjaskógrækt á 
bújörðum" frá flutningi til umhverfisráðuneytis -  líklega er átt við landshlutaverkefni í skógrækt (lög 
nr. 95/2006). Athuga að skógrækt á lögbýlum er fjarri því að vera bundin við „nytjaskógrækt".
Á starfssvæði Skjólskóga Vestfj. er önnur skógrækt en nytjaskógrækt rúmur helmingur allra 
samningsbundinna framkvæmda skógarbænda.

Vesturlandsskógar

Leggja til að 25. gr. orðist svo: IV. kafli laga um skógrækt, n r. 3/1995 með síðari breytingum falli 
niður.
Þessi kafli skógræktarlaganna er úreltur eftir setningu laga um landshlutaverkefni í skógrækt. 

Norðurlandsskógar.

Telja eðlilegt að ákvæði um nytjaskógrækt í 24. gr. skógræktarlaga falli brott, sbr. 25. gr. 
frumvarpsins.

26. gr.

Skógrækt ríkisins.
Leggja til að 25. og 26. gr. frumvarpsins falli niður en í staðinn komi ný 25. gr., svohljóðandi:

a. IV kafli skógræktarlaga fellur niður.
b. í stað orðsins „Ráðherra" í 34. gr. laganna kemur: Umhverfisráðherra.
c. Forræði yfir þjóðskógunum og skógræktarrannsóknum skal vera hjá umhverfisráðuneytinu.

Einnig komi ný 26. gr. sem hljóði svo:
a. í stað orðsins landbúnaðarráðherra í 3., 4., 5. og 11. gr. laga nr. 95/2006 um 
landshlutaverkefni í skógrækt kemur: Umhverfisráðherra.
b. í stað orðsins landbúnaðarráðuneyti í 3. og 9. gr. sömu laga kemur: Umhverfisráðuneyti.

XVIII. KAFLI
Breyting á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 99/1993, 
með síðari breytingum, sbr. lög nr. 58/2007.
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27. gr.

Landbúnaðarstofnun
Telur eðlilegt að þeirri stofnun sem falin eru verkefnin skv. lögum verði veitt heimild til að gera 
samninga. Leggja til að „Matvælaeftirlitið" komi í stað „ráðherra" í 2. málsl. 3. mgr.

XIX. KAFLI
Breyting á lögum um dýravernd, nr. 15/1994.
28. gr.

Dýralæknafélag íslands
í stað „Matvælaeftirlitið" komi: yfirdýralækni.

29. gr.
Dýralæknafélag íslands
í stað „Matvælaeftirlitið" komi: yfirdýralækni.

Einnig að lög um dýravernd verði færð frá umhverfisráðuneytis til sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis -  í þágu skilvirkrar meðferðar dýraverndunarmála og einföldunar í 
stjórnsýslu. Þessu málaflokki hafi ábótavant hjá umhverfisráðuneyti, enda fagþekking þar ekki til 
staðar. Hjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu er saman komin þekking og reynsla.

Landbúnaðarstofnun
Um 28. og 29. gr.
Leggja til að lög um dýravernd verði færð til sl-ráðuneytis þar sem saman er komin þekking og reynsla 
við meðferð dýraverndarmála. Þetta væri í þágu skilvirkrar meðferðar dýraverndarmála og 
einföldunar í stjórnsýslu.
Ath. að ekki er lagt til að lögin um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum flytjist.

XX. KAFLI
Breyting á lögum um búfjárhald o.fl., nr. 103/2002, með síðari breytingum.
30. gr.

Landbúnaðarstofnun
Leggja til að síðustu málsl. beggja tölul. falli brott, sbr. athugasemdir um flutning dýraverndamála til 
sl-ráðuneytis.

XXI. KAFLI
Breyting á lögum um innflutning dýra, nr. 54/1990, með síðari breytingum.
31. gr.

6. þáttur: Flutningur vatnamælinga til umhverfisráðuneytis (32. - 33. gr.)

32. gr.
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33. gr.

Félag íslenskra náttúrufræðinga
Leggja til að 33. gr. verði svohljóðandi:
Við lögin bætast tvö ný ákvæði til bráðabirgða.

a- (I)
Starfsemi vantamælinga Orkustofnunar heyrir undir umhverfisráðuneytið frá 1. jan. 2008. 
Umhverfisráðherra skal vinna að frumvarpi til laga um að sameina í nýja stofnun Veðurstofu 
ísl. og vatnamælingar Orkustofnunar. Stefnt skal að því að slík lög taki gildi eigi síðar en 1. jan. 
2009. Umhverfisráðherra og iðnaðarráðherra í samráði við orkumálastjóra ákveða hvaða 
eignir og gögn skuli færast með vatnamælingum til hinnar nýju stofnunar.

b. (II)
í lögum um hina nýju stofnun skal sérstaklega taka á réttindum og skyldum starfsmanna 
Veðurstofu fslands og vatnamælinga Orkustofnunar.

7. þáttur: Flutningur matvælamála til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis (34. -  80. gr.)

XXIII. KAFLI Breyting á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum. 

Landbúnaðarstofnun
Telja orðalag ekki nægilega skýrt varðandi verkaskiptingu við matvælaeftirlit milli Matvælaeftirlitsins 
og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna vegna frumframleiðslu á landbúnaðarafurðum. Telja að koma 
þurfi með skýrum hætti fram í 35. gr. að Matvælaeftirlitið fari með eftirlit með frumframleiðsiu með 
landbúnaðarafurðum.
Leggja til breytingar á þessum kafla frumvarpsins -  sjá umsögn, neðst á bls. 3 og framhald á bls. 4.

34. gr.

35. gr.

Dýralæknafélag íslands.
Leggur til að b-liður falli brott, en verði í stað ný málsgrein sem orðist svo: „Yfirdýralæknir annast 
opinbert eftirlit með smitsjúkdómum búfjár samkvæmt lögum þessum."
Rökin fyrir þessu þau að fjöldi smitsjúkdóma í matvælum sé ótengdur matvælum.
Umhverfisstofnun.
Leggja til að í e-lið bætist við orðið „innflutningur" svo Ijóst sé að Matvælaeftirlitið fari með eftirlit 
með innflutningi sjávarafurða.

36. gr.

37. gr.
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38. gr.

39. gr.

40. gr.

41. gr.

42. gr.

Landbúnaðarstofnun
Skoða hvort fella ætti brott „þá er ráðherra heimilt að fela stofnuninni eftirlit með afmörkuðum 
þáttum". Þetta er arfleið eidri laga, ekki Ijóst hvaða tilgangi þetta þjónar nú.

43. gr.

44. gr.

45. gr.

46. gr.

47. gr.

48. gr.

Umhverfisstofnun.
Telur að réttara sé að setja inn sambærileg ákvæði um þvingunarúrræði í lög um matvæli og er að 
finna í VI. kafla laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Landbúnaðarstofnun
Spurning hvort ekki verði að tilgreina nánar til hvaða þvingunarúrræða og viðurlaga Matvælaeftirlitið 
geti gripið vegna brota. Sjá VI. kafla laga um hollustuhætti og mengunarvarnir þar sem fjallað er um 
valdsvið og þvingunarúrræði.

49. gr.

XXIV. KAFLI
Breyting á lögum um Umhverfisstofnun, nr. 90/2002.
50. gr.

XXV. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða,
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nr. 55/1998, með síðari breytingum.
51. gr.

52. gr.

53. gr.

XXVI. KAFLI
Breyting á lögum um eldi nytjastofna sjávar, nr. 33/2002, 
með síðari breytingum.
54. gr.

XXVII. KAFLI
Breyting á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
nr. 7/1998, með síðari breytingum.
55. gr.

Heilbrigðiseftirlit Norðuriands Eystra.

Mótmæla harðlega 55. gr. þar sem lagt er til að orðið matvæli falli brott úr lögum um hollustuhætti 
og mengunarvarnir. Merking orðsins heilbrigðiseftirlit gjörbreytist við þetta þar sem orðið „matvæli" 
feliur út úr skilgreiningunni á heilbrigðiseftirliti.

Landbúnaðarstofnun
Skv. þessari breytingu taka lög um hollustuhætti og mengunarvarnir ekki lengur til matvæla. Telja að 
einnig verði að fella brott orðin „m.a. til manneldismála" í 2. mgr. 3. gr. (Efnisákvæði um 
matvælaeftirlit heilbrigðisnefnda sveitarfélaga eru sbr. XXIII. kafla frumvarpsins færð yfir í 
matvælalögin).
Vísa einnig í tillögu um breytingu á 35. gr.

XXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, 
nr. 99/1993, með síðari breytingum, sbr. lög nr. 58/2007.
56. gr.

XXIX. KAFLI
Breyting á lögum um Landbúnaðarstofnun, nr. 80/2005, með síðari breytingum.
57. gr.

58. gr.

Landbúnaðarstofnun
Um 57. og 58. gr.
Við val á nafngift þarf ekki bara að höfða til rökhyggju markhópanna heldur einnig að því að heitið sé 
þjált í munni og eftirminnilegt og fremur jákvætt en neikvætt. Ákjósanlegt að nafngift sé gagnsæ og 
hún hafi næga sérstöðu til aðgreiningar og eftirtektar en jafnframt breiða skírskotun.
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Nefna nokkur dæmi, sjá neðst á bls. 5 í umsögn. Leggja tii að skoðaðir verði fleiri valkostir. Sjá um 
þetta á bls. 6. (tillgögur MatGát, íslensk matvæiagát; Hollustuvernd). Vísa til þess að skilgreining á 
matvælum í nýrri EB-löggjöf sé mjög víðtæk. Vísa einnig í enskt heiti, lcelandic Food and Veterinary 
Authority eða lcelandic Food Safety Authority.

í samræmi við athugasemdir um flutning dýraverndarmála til sl-ráðuneytis yrði að bæta eftirfarandi 
við k-lið 58. gr: „að annast eftirlit með dýravernd skv. lögum nr. 15/1994". Breytingar um yfirfærslu 
þessara verkefna þyrfti líka að gera.

59. gr.

60. gr.

Félag íslenskra náttúrufræðinga.
Gerir athugasemd við að sl-ráðherra sé heimilt til að ákveða með auglýsingu flutning málefna frá 
Fiskistofu og Umhverfisstofnun til Matvælaeftirlits.
Landbúnaðarstofnun
Um 52., 59. og a og c-liður 60. gr.
Telja að vilji sé tii þess að sameining stofnana gangi hratt og vel og að engin óvissa verði um 
staðsetningu, verksvið og annað sem tengist starfskjörum.
Leggja til að ef til álita komi að fresta flutningi og sameiningu verkefna þá verði það einungis gert til 
skamms tíma, svo full sameining eigi sér stað ekki síðar en 1. apríl 2008.
Leggja til að 52. gr. falli brott, ekki þarf bæði belti og axlabönd og samhljóða ákvæði er í 59. gr. og á 
heima þar.

61. gr.

XXX. KAFLI
Breyting á lögum um Fiskistofu, nr. 36/1992, með síðari breytingum.
62. gr.

XXXI. KAFLI
Breyting á lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, 
nr. 66/1998, með síðari breytingum.
63. gr.

Dýralæknaféiag íslands.
B-liður verði endurskoðaður en félagið getur ekki sætt sig við að yfirdýralæknir hafi ekki yfirumsjón 
með öllu sem snertir dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr.

Leggja til breytingar á lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Sjá bls. 3-5 í 
umsögn félagsins.

XXXII. KAFLI
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Breyting á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, 
nr. 25/1993, með síðari breytingum.
64. gr.

Dýralæknafélag fslands.
B-liður verði endurskoðaður í heild enda telur félagið að yfirdýralæknir eigi að hafa yfirumsjón með 
öllu sem snertir dýrasjúkdóma.
Lögin sem verið er að breyta með þessu ákvæði varði fyrst og fremst dýrasjúkdóma en að litlu leyti 
dýraafurðir.

XXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og 
gæðamat á siáturafurðum, nr. 96/1997, með síðari breytingum.
65. gr.

Dýralæknaféiag fslands.
Sláturdýr, sem eru komin í siáturhúsreit, má eigi flytja þaðan til lífs heldur skal þeim slátrað nema 
komi til ieyfi yfirdýralæknis.

XXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um afréttarmálefni, fjallskil o.fl., 
nr. 6/1986, með síðari breytingum.
66. gr.

XXXV. KAFLI
Breyting á lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, 
nr. 22/1994, með síðari breytingum.
67. gr.

XXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um lífræna landbúnaðarframleiðslu, 
nr. 162/1994, með síðari breytingum.
68. gr.

XXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um útflutning hrossa, nr. 55/2002, með síðari breytingum.
69. gr.

Dýralæknafélag fslands.
Leggja til að áfram standi „yfirdýralæknir" í b-lið 6. gr. laganna.

XXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um innflutning dýra, nr. 54/1990, með síðari breytingum.
70. gr.

Dýralæknafélag fslands.
í stað „Matvælaeftirlitið eða fulltrúi þess" komi: yfirdýralæknir eða fulltrúi hans.
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XXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um búfjárhald o.flv nr. 103/2002, með síðari breytingum.
71. gr.

XL. KAFLI
Breyting á lögum um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006.
72. gr.

XLI. KAFLI
Breyting á lögum um Tilraunastöð Háskóla fslands í meinafræði að Keldum, 
nr. 67/1990, með síðari breytingum.
73. gr.

Dýraisknafélag íslands.
í stað „Matvælaeftirlit" komi: yfirdýralæknir.

XLII. KAFLI
Breyting á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum.
74. gr.

Dýralæknafélag fslands.
í stað „Matvælaeftirlit" komi: yfirdýralæknir (hann eigi að hafa faglega umsögn um allt sem varðar lyf 
fyrir dýr, sbr. Landlæknir fyrir hönd lækna).

XLIII. KAFLI
Breyting á lögum um dýravernd, nr. 15/1994, með síðari breytingum.
75. gr.

Dýralæknafélag íslands.
í b-lið, í stað „Matvælaeftirlit" komi: yfirdýralæknir.
(félagið hefur gert athugasemdir við önnur ákvæði sem eiga að breyta þessum lögum).

XLIV. KAFLI
Breyting á sóttvarnalögum, nr. 19/1997, með síðari breytingum.
76. gr.

XLV. KAFLI
Breyting á lögum um almannavarnir, nr. 94/1962, með síðari breytingum.
77. gr.

Dýraiæknaféiag íslands.
í stað „Matvælaeftirlitið" komi: yfirdýralæknir. (Margir dýrasjúkdómar sem geta ógnað almannaheill 
séu ekki tengdir matvælum, s.s. fuglaflensa og hundaæði).

XLVI. KAFLI
Breyting á lögum um varnir gegn fisksjúkdómum, nr. 60/2006.
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78. gr.
Dýralæknafélag íslands.
B-liður. í stað „Matvælaeftirlit" komi: yfirdýralæknir.

XLVII. KAFLI
Breyting á lögum um fiskrækt, nr. 58/2006.
79. gr.

XLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um eldi vatnafiska, nr. 57/2006.
80. gr.

8. þáttur: Flutnlngur vegna Nýsköpunarsjóðs atvinnulífslns til iðnaðarráðuneytis (81. -  83. gr.)

XLIX. KAFLI
Breyting á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997.
81. gr.

82. gr.

83. gr.

9. þáttur: Flutningur Einkaleyfastofu til viðskiptaráðuneytis (84. -  87. gr.)

L. KAFLI
Breyting á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991, með síðari breytingum.
84. gr.

Ll. KAFLI
Breyting á sveitarstjórnariögum, nr. 45/1998.
85. gr.

Lll. KAFLI
Breyting á lögum um hönnun, nr. 46/2001, með síðari breytingum.
86. gr.

Llll. KAFLI
Breyting á lögum um félagamerki, nr. 155/2002.
87. gr.

Einkaleyfastofan
Athugasemd um að bæta við lögum um vörumerki, til að gera skýrara hvað ráðherra átt sé 
við.

10. þáttur: Flutningur fasteignakaupa og fasteignasölu til viðskiptaráðuneytis (88. gr.)
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LIV. KAFLI
Breyting á lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, 
nr. 99/2004, með síðari breytingum.
88. gr.

. þáttur: Stjórnarráð fslands (89. g r.)
LV. KAFLI
Breyting á lögum um Stjórnarráð íslands, nr. 73/1969, með síðari breytingum.
89. gr.

LVI. kafli 
Gildistaka
90. gr.


