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Málefni: Athugasemdir Samtaka eigenda sjávaijarða við frumvarp til laga um breytingu á lögum
nr. 116/2006, um stjóm fiskveiða, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 137. löggjafarþingi 2009).

Ég undirritaður, formaður Samtaka eigenda sjávaijarða, vísa í samtal mitt við Gaut Sturluson,
lögfræðing nefndarsviðs og tölvupóst hans 9. júní 2009.

Formáli:
Hinn 5. júlí 2001 voru Samtök eigenda sjávaijarða stofiiuð á fundi sem haldinn var í Reykjavík.
Félagar í SES eru um 400. Jaðrir með skráðan útræðisrétt eru rúmlega 1.000. Heildarfjöldi jarða
sem eiga land að sjó eru taldar vera 2.240.
Markmið Samtakanna er eftirfarandi:
•
Að fá útræðisrétt sjávaijarða virtan á ný og staðfestan í lögum um stjóm fiskveiða.
•
Að vinna að því að eignarréttindi sjávaijarða innan netlaga, sem og tiltöluleg
eignarhlutdeild í sjávarauðlindinni í heild, verði virt og í heiðri höfð.
Frá því að Samtökin voru stofnuð hafa ofangreind markmið ítrekað verið kynnt á opinberum
vettvangi.
Nú liggur fýrir að stefiiumál Samtakanna hafa ekki fengið framgang við hefðbundna umræðu við
lagasetningu á Alþingi þegar lög um stjóm fiskveiða hafa verið endurskoðuð.
í nýlegu áliti Mannréttindadómstóls Evrópu, i máli grásleppubónda, kemur eftirfarandi fram:
“Ennfremur er það niðurstaða dómsins að réttur kœranda til þess að stunda fiskveiðar í netlögum
úti fyrir sjávarjörðinni sem um ræðir hafi myndað “eien ’’ í skilninei 1. er. samninesviðauka 1 ”
(undirstrikun bréfritara). Refsimál þetta er sérmál grásleppubóndans en er ekki mál sjávaijarða í heild.
Hluti auðlindarinnar, svo nefiid netlög eru í einkaeign, samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu.
Sjór, dýralíf og plöntulíf er á ferð milli netlaga og ytra svæðis og er því sjávarauðlindin óskipt og á
flakki. Eigendur sjávaijarða eru meðeigendur að sjávarauðlindinni og eigendur eins mikilvægasta
hluta hennar, þ.e. grunnsævisins næst landi.
Samtök eigenda sjávaijarða eru fjölmenn hagsmunasamtök um sjávarauðlindina, auk þess sem
stefiiumál þeirra er stærsta og umfangsmesta byggða- og réttlætismál síðari tíma.
Samtökin eru með heimasíðu. Slóðin er:

www.ses.is

Athugasemdir við frumvarpið:
Samkvæmt skilgreiningu í Lögbókin þín eftir Bjöm Þ. Guðmundsson, prófessor í lögum, þá eru
netlög eftirfarandi: ”Netlög nefnist ákveðið belti meðfram landi í sjó og vötnum sem tiltekin
eignarréttindi eru bundin við. Netlög eru talin falla undir eignarrétt eiganda —►landareignar
Ennfremur er vísað í meðfylgjandi auglýsingu frá 3. október 2003.
Misjafnt er hvemig þetta belti í sjó er skilgreint. Annars vegar er um að ræða netlög 115 metra út
frá stjórstraumsfjöruborði þar sem aðdjúpt er og hins vegar netlög út á dýpi 20 möskva selnótar eða
út á 7,45 metra dýpi út frá stórstraumsfjöruborði þar sem grunnsævi er meira (skýringar Páls
Vídalín, lögmanns 1667-1727).
Eins og kemur fram í formála, þá er sjórinn, dýralíf og plöntulíf á ferð milli netlaga og ytra svæðis.
Engin bein skil eru á milli þessara svæða. Sjávarauðlindin er því óskipt sameign. í því sambandi
mætti vísa í svonefiida deilistofna, flökkustofna, sem eru á ferð milli svæða og semja þarf um.
Tveir sjávarlíffræðingar við Háskóla íslands og Hafrannsóknarstofhun segja eftirfarandi í grein sinni
í Morgunblaðinu 13. apríl 2008: “Grunrtsœvið gulls ígildi. Fœra má rökfyrirþví að grunnu
hafsvœðin við Island séu ein mikilvœgasta auðlindþjóðarinnar. Þar er vagga fjölmargra
nytjastofna og þaðan streyma nýliðarnir út á miðin. Meðal annars hafa réttindi sjávarjarða verið í
umrœðunni ”. Svo segir: “Grunnsævið í kringum ísland (grynnra en 50 m) gegnir veigamiklu
hlutverki sem uppeldisslóð fyrir okkar helstu nytjafiska ”. Fleiri vísindamenn taka í sama streng svo
sem dr. Veerle Vanderweeld, framkvæmdastjóri alheimsáætlunar um vamir gegn mengun hafsins
frá landi, en hún segir í viðtali í Morgunblaðinu 27. október 2000: “Skilgreind strandsvæði eru
einnig hýbýli 90% fiska og skeldýra ”. Vísað er í viðtal við dr. Kenneth Sherman, forstjóra
Narragansett hafrannsóknarstofiiunarinnar á Rhode Island í Fréttablaðinu 31. janúar 2002 en hann
segir m.a.: “Vistkerfi óháð landamœrum og efnahagslögsögu. Hann vísar í strandsvœði, frá
árkerfum að landgrunnsmörkum ogytri mörkum helstu straumkerfa. Tvö eða fleiri samliggjandi
lönd deila oft eina og sama vistkerfinu ”. Höfðað er til hlutdeildar í deilistofiium. Vísað er í viðtal í
Morgunblaðinu 4. júlí 2005 við dr. Kathy Sullivan, geimfara og könnuð í Explorers Club, en hún
segir: “Strandsvœðin skipta miklu málifyrirfiskveiðar og eru mikilvœgarfiskuppeldisstöðvar.
Umhverfisgœði almennt taka mið a f ástandi strandsvœðanna sem eru lungu og lifur jarðarinnar ”.
Að lokum ber að nefna í þessu sambandi tvo þætti dr. David Attenborroughs “Hafið bláa hafið ” en
þeir voru sýndir í íslenska sjónvarpinu 16. og 23. nóvember 2003. Þættir 7 og 8 fjalla um
strandsvæði sem má segja að hér á landi séu ofl nefiid netlög. Þættimir skýra vel hversu mikilvæg
netlögin eru. Hversu fjölskrúðugt dýra- og plöntulíf er á strandsvæðunum og hvað það er mikilvægt
fyrir lífið utar í hafinu.
Landhelgi er skilgreind út frá landi og eru því netlög í landhelgi íslands og innan
auðlindalögsögunnar.
Nú er ljóst að mannréttindadómstóll Evrópu lítur svo á að netlög séu eign í skilningi 1. gr. 1.
viðauka mannréttindasáttmála Evrópu. Alþingi getur því ekki lengur hundsað þennan eignarrétt og
ber að virða hann.
Alþingi hefur ekki umboð eða heimildir til að ráðstafa þessum eignarrétti sjávaijarða. Alþingi ber
að fara að lögum sem það hefur sjálft sett svo sem eignarréttarákvæði stjómarskrárinnar og fleiri
lögum um netlög.
Lagt hefur verið fram frumvarp sem nefnt hefur verið frumvarp um strandveiðar. Sjávarströndin og
netlögin þar fram undan er víða í einkaeign. Það er álit eigenda sjávaijarða að Alþingi geti ekki sett

lög um stjóm fiskveiða er varðar strandveiðar og ráðstöfun á auðlindinni án þess að meðeigendur að
henni séu hafðir með í ráðum. Annað væri fádæma yfirgangur og sæmir ekki Alþingi.
Það er krafa eigenda sjávaijarða, sem meðeigenda að óskiptri sjávarauðlindinni, að þeir verði hafðir
með í ráðum með lagasetningu er tengist sjávarauðlindinni og sérstaklega þegar um er að ræða
lagasetningu sem tengist strandsvæðum.
Óskað er eftir fundi með nefiidarsviði Alþingis um þessi mál sem allra fyrst.
Virðingarfyllst,
Samtök eigenda sjávaijarða.

Ómar Antonsson, formaður.

Meðfylgjandi er til upplýsinga:
1. Auglýsing, dags. 3. október 2003 er skilgreinir rétt og eign sjávaijarða í auðlindinni samkvæmt islenskum
lögum.
2. Bréf, dags. 7. nóvember 2002 til Dr. Franz Fischlers, ráðherra Evrópusambandsins.

Auglýsing
um einkaeign á hafsvæðinu í netlögum og að sjávarjörðum fylgir
eignarhlutdeild í sjávarauðlindinni í heild
Með vísan til meginreglna íslensks réttar um réttaráhrif fiiðlýsinga og lögfestna, sbr. m.a. 16.
og 17. kap. landleigubálks Jónsbókar, og með vísan til samkvæmrar dómiðkunar frá ómunatíð og
neðangreindra tilvitnana í sett lög, þá kunngjöríst hér með og tilkynnist:
•

Eigendur sjávaijarða eiga eignarréttarlega hlutdeild í sjávarauðlindinni og beinan
eignarrétt að fiskveiði í netlögum sem er varinn af 72. gr. stjómarskrárinnar.

•

Eigendur sjávaijarða eiga ítaksrétt til veiða í fiskhelgi utan netlaga og á hefðbundnum
miðum, sem jafna má til afréttarréttinda og er því eignarréttarlegs eðlis og varinn af 72.
gr. stjómarskrárinnar.

•

Útræði/heimræði og útræðisréttur, er einnig varinn af
jafnframt atvinnuréttarlegs eðlis.

•

Sjórinn og sjávarbotninn í netlögum er víða mikilvæg uppeldisstöð og þar er oft mikil
fiskgengd. Lífrikið og sjórinn innan og utan netlaga er ein hreyfanleg og óskipt heild.
Þetta staðfestir séreignarhlutdeild sjávaijarða í sameign íslensku þjóðarinnar sem nefnd
er í 1. gr. laga um stjóm fiskveiða.

75. gr. stjómarskrár, enda

Sjávaijarðir á íslandi eiga og hafa frá ómunatíð átt hlutdeild í sjávarauðlindinni.
Eignarhlutdeild þessi byggist í fyrsta lagi á netlögum, sem er ákveðið svæði í einkaeign í sjó út af
landi (samanber meðal annars 3. kapítula rekabálks Jónsbókar frá 1281, 3. gr. tilskipunar um veiði á
íslandi frá 20. júní 1849,1. gr. laganr. 39/1914 umbeitutekju, 4. og 5. gr. vatnalaganr. 15/1923,14.,
72., 77., og 96. gr. laga nr 76/1970 um lax og silungsveiði, 1. og 2. gr. laga nr. 73/1990 um eignarrétt
íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 1. gr. laga nr. 64/1994 um fuglaveiðar, 1. og 2. gr. laga
nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu og 1. gr. laga nr. 13/2001 um leit,
rannsóknir og vinnslu kolvetnis). í öðru lagi eiga sjávaijarðir foman atvinnurétt, svokallað
útræði/heimræði, sem metið hefiir verið í fasteignamati og einnig hvalveiðiréttindi.
Fiskveiðilandhelgi íslands, sem miðast út frá landi, víðast út frá landi sem er í einkaeign, nær
einnig yfir netlög og er því þessi séreignarréttur hluti af landhelginni, sbr. 1. gr laga nr. 41/1979 um
landhelgi íslands. Hafið og lífríkið í netlögum, ásamt öllum gögnum og gæðum, fylgir sjávaijörðum
og er eign eigenda sjávaijarða. Einn fijósamasti hluti hafsins er í netlögum og er lífríkið ásamt
sjónum sjálfum á hreyfingu milli netlaga í einkaeign og ytra svæðis þar sem ríkið fer með umráð.
Auðlindin er því óskipt sameign.
Vísað er til þess, að með lögum um stjóm fiskveiða hefur eigendum sjávaijarða verið
einhliða meinað að nýta þessa eign sína, án þess að fullt verð hafi komið fyrir, samkvæmt 72. gr.
stjómarskrárinnar og án þess að friðunarástæður eða önnur haldbær lagarök fyrir takmörkun
eignarréttinda séu fyrir hendi.
Reykjavík, 3. október 2003.
Samtök eigenda sjávaijarða
Omar Antonsson, formaður

Samtök eigenda sjávarjarða.
(Association of Coastal Property Owners)
PO Box 90,
780 Hornafjördur,
lceland.

Dr. Franz Fischler,
Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries,
European Commission,
200, rue de la Loi,
B-1049 Brussels, Belgium.
Iceland 7th November 2002.
Dear Dr Fischler,
Re: Ownership of the fishery resources in icelandic waters

The lcelandic Association of Coastal Property Owners wishes to inform the European Commission for
Agriculture, Rural Development and Fisheries that lceland’s fisheries jurisdiction (economic zone) is not owned
exclusively by the lcelandic State. Under lcelandic law on property rights, the part immediately adjacent to the
shore is the private property of the owners of the land that includes the shore. Thus, not only the water,
extending to a certain limit from the shoreline, but also the living resources in it, are in private ownership. Part of
these living resources move between the privately-owned area and the area over which the state has control.
Thus, these resources are common property that has not been divided among the owners. As regards these
proportional ownership rights pertaining to coastal properties, we refer to Article 72 of the lcelandic Constitution
on the right of private ownership and to Article 1 of Protocol 1 to the European Declaration on Human Rights,
which states that every person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. This was ratified by
representatives of the lcelandic government on 19*1June 1953, became binding on lceland on 3rd September
1953 and was incorporated in the Constitution of the lcelandic Republic in 1994.
When the lcelandic Fisheries Management Act was first passed in 1983, no account was taken of the fact that
part of the fisheries jurisdiction is in private ownership; thus, the Althing (the legislative assembly) exceeded its
powers according to law. The legally prescribed procedures regarding enforced possession of property were not
observed, and therefore no legal possession of these properties has taken place. Catch quotas were imposed
after 1983, these quotas being allocated to vessels and the owners of vessels, but the owners of coastal
properties, i.e. the partial owners of the coastal waters, received no quota. Thus, the owners of coastal
properties in lceland have been illegally deprived of their legal possessions, and consequently of the
employment rights which they had enjoyed for the previous 1,000 years.
Our association is now working to have these ancient rights respected and to have the associated perquisites
recognised and returned to their legal owners.
The lcelandic State is not the agent of the coastal property owners concerning common marine resources that
have not been divided among the owners, and it therefore does not have full authority to discuss these matters.
If it should happen that lceland and the European Union enter into discussions on fisheries policy or on
lceland’s membership of the EU, then we request that EU officials take the facts recounted above into account
and ensure that all owners of these resources are involved in the negotiations.
Yours sincerely,
On behalf of the lcelandic Association of Coastal Property Owners,
Ómar Antonsson, Chairman.
Copies to:
The Althing’s Standing Committee on Fisheries, Alþingi, 150 Reykjavík.
Mr Davíð Oddsson, Prime Minister. Prime Minister’s Office, Stjórnarráðshúsinu, 150 Reykjavík.
Mr Halldór Ásgrímsson, Minister for Foreign Affairs, Ministry for Foreign Affairs, Rauðarárstíg 25,150 Reykjavík.
Mr Arni Matthíasson, Minister of Fisheries, Ministry of Fisheries, Skúlagötu 4,150 Reykjavík.
Mr Guðni Ágústsson, Minister of Agriculture, Ministry of Agriculture, Sölvhólsgötu 2,150 Reykjavík.
Mr Sven Ludvikssen, Norwegian Minister of Fisheries, PO Box 8118 Dep., N 0032, Oslo, Norge.
Mr Eliot Morley, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Noble House 17 Smith Square, London SW1P 3JR,
U.K.

