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Meiri hluta umhverfisnefiidar um 130. mál, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
vegna tilfærslu verkefha innan Stjómarráðs íslands.

Vísað er í bréf allsherjamefridar Alþingis, dags. 22. október 2007, þar sem farið er fram 
á umsögn umhverfisnefhdar Alþingis um frumvarp til laga um tilfærslu verkefiia innan 
Stjómarráðs íslands, 130. mál.

Þær umsagnir sem borist hafa allsheijamefnd vegna málsins hafa einnig legið fyrir við 
umfjöllun umhverfisnefhdar. Nefndin hefur fengið á sinn fund Pál Þórhallsson frá 
forsætisráðuneyti, Baldur P. Erlingsson og Amór Snæbjömsson frá landbúnaðarráðuneyti, 
Magnús Jóhannesson, Sigríði Auði Amardóttur og Sigrúnu Ágústsdóttur fráumhverfisráðuneyti, 
Amór Sigurðsson frá Skógrækt ríkisins, Aðalstein Sigurgeirsson frá Rannsóknastöð Skógræktar 
ríkisins að Mógilsá, Elínu Smáradóttur frá Orkustofnun ríkisins, Áma Snorrason frá 
Vatnamælingum ríkisins, Jón Gíslason frá Landbúnaðarstofiiun, Ellý K. Guðmundsdóttur og 
Kristinu L. Ámadóttur frá Umhverfisstofnun, og Svein Runólfsson og Andrés Amalds frá 
Landgræðslu ríkisins.

Frumvarp þetta er flutt í samræmi við stefiiuyfirlýsingu ríkisstj ómarinnar frá 23. maí 2007 
og með því eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefiia innan Stjómarráðs 
íslands. Nefndin tók til umíjöllunar 5.-7. þátt frumvarpsins en þar eru lagðar til lagabreytingar 
vegna flutnings landgræðslu og skógræktar, að undanskilinni ræktun nytjaskóga, til 
umhverfisráðuneytisins og breytingar er lúta að því að skýra valdmörk sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins, breytingar vegna flutnings vatnamælinga 
til umhverfisráðuneytisins og breytingar vegna flutnings matvælamála til sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins.

Meiri hluti nefndarinnar styður þær breytingar sem lagðar eru til varðandi sameiningu 
vatnamælinga og Veðurstofii íslands og telur fyrirkomulagið tvímælalaust til bóta. Meiri hlutinn 
beinir því þó til allsherjamefhdar að kanna hvað átt sé við með ummælum í athugasemdum með 
frumvarpinu um að vatnamælingar heyri undir umhverfisráðuneyti frá 1. janúar 2008 en að 
starfsemi vatnamælinga verði vistuð hjá Orkustofnun þar til sameiningu Veðurstofu íslands og 
vatnamælinga verði lokið í síðasta lagi 1. janúar 2009, sbr. umsögn frá Orkustofnun. Auk þess 
leggur meiri hlutinn áherslu á að við sameininguna verði tímanlega gengið frá starfsmannamálum 
svo að ekki skapist óvissa um réttarstöðu starfsmanna og að gætt verði að réttindum og 
hagsmunum þeirra.

Meiri hlutinn lýsir jafiiframt yfir stuðningi við breytingar á fyrirkomulagi matvælaeflirlits 
en leggur þó áherslu á að vel verði staðið að undirbúningi á tilfærslu starfsmanna milli stofnana. 
Meiri hlutinn telur mikilvægt að haft verði samráð við starfsmenn við tilfærsluna og að tryggt 
verði að áunnin réttindi þeirra haldist. Meiri hlutinn bendir á að þótt höfuðstöðvar hinnar nýju 
stofnunar verði í Árborg er ekkert sem kemur i veg fyrir að stofhunin hafi starfsstöðvar á fleiri 
en einum stað ef henta þykir. Meiri hlutinn bendir einnig á að i nokkrum umsögnum hefur verið 
lögð áhersla á að hin nýja stofhun sem nefiid er Matvælaefiirlitið í frumvarpinu fái annað og 
meira lýsandi nafii fyrir þá starfsemi sem þar muni fara fram. Þá telur meiri hlutinn mikilvægt 
að skýr skil verði milli hlutverks Matvælaeflirlitsins og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. í 
athugasemdum í frumvarpinu kemur fram að ekki sé ætlunin að breyta verksviði 
heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna gagnvart Matvælaeflirlitinu. í þessu sambandi bendir 
umhverfisnefhd á umsögn Landbúnaðarstofiiunar þar sem fram kemur að orðalag frumvarpsins 
sé ekki nægilega skýrt um tiltekin atriði varðandi verkaskiptingu milli Matvælaeflirlitsins og 
heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna. Loks vekur meiri hlutinn athygli á umsögn



Umhverfisstofiiunar en þar eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum um matvæli, nr. 93/1995.
Meiri hlutinn gerir ekki athugasemdir við þær fyrirætlanir að flytja landgræðslu og 

skógrækt til umhverfisráðuneytisins en bendir þó á athugasemdir sem koma fram, m.a. í umsögn 
Skógræktar ríkisins og Landgræðslu ríkisins, en stofiianimar leggja þunga áherslu á að við 
breytingamar sé verkefnum stofiiananna og fjárveitingum til þeirra ekki skipt upp milli tveggja 
ráðuneyta. Meiri hlutinn telur mikilvægt að lagafrumvarp það sem ætlað er að kveða á um 
flutning á forræði þjóðskóga til umhverfisráðuneytisins verði lagt fram sem fyrst svo verkefiiið 
get fylgt Skógræktinni enda um að ræða þann þátt í starfsemi stofiiunarinnar sem á best heima 
undir umhverfisráðuneytinu. Enn fremur vekur meiri hlutinn athygli á athugasemdum í umsögn 
Landgræðslu ríkisins en þar koma fram ýmsar leiðréttingar á ummælum í greinargerð með 
frumvarpinu.

Að lokum beinir meirí hlutinn því til allsheqamefhdar að ræða sérstaklega við fulltrúa 
Dýralæknafélags íslands en umsögn þess barst umhverfisnefiid eftir að viðtölum var lokið. Ljóst 
er þó af umsögn þeirra að mikilvægt er að hraða og vanda til þeirrar endurskoðunar á 
dýravemdunarlögum sem hafin er á vegum umhverfisráðimeytisins.

Meiri hlutinn leggur til að sá þáttur frumvarpsins sem hún hefur fjallað um verði 
samþykktur og að framangreindar athugasemdir verði teknar til skoðunar.

Alþingi, 16. nóv. 2007.
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