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Erindi frá Landssambandi veiðifélaga 

Efni: Umsögn um mál nr. 391. Frumvarp til laga um Haf- og vatnarannsóknir.

Landssamband veiðifélaga lýsir yfir stuðningi við að sameinað verði í eina stofnun starfsemi 
Hafrannsóknarstofnunar og Veiðimálastofnunar. Telur Landssambandið að í sameiningu þessara 
stofnana geti falist bæði fjárhagslegur og faglegur ávinningur. Þá er tekið undir margt sem fram 
kemur í skýrslum sem eru fylgigögn með frumvarpinu.

Landssamband veiðifélaga vill þó benda á að gæta þarf ýmissa sjónarmiða þegar svo mikilvægum og 
gamalgrónum stofnunum er steypt saman í eina. Þessi mál hafa verið rædd á fundum LV sbr. 
fjölmargar ályktanir sem fylgja með þessari umsögn. Það er eindregin skoðun okkar að réttast sé að 
starfsemi hinnar nýju stofnunar sé skipt niður á svið sjávar og veiða annars vegar og hins vegar 
ferskvatnsrannsókna og ráðgjöf. Með slíkri afmörkun innan stofnunarinnar yrði verkaskipting skýrari 
en jafnfram er ávinningi vegna breiðari faglegri þekkingar náð. Þessi sjónarmið hafa almennt lítið 
verið rædd milli hagsmunaaðila en Landssambandið telur eðlilegast að kveða á um í lögunum sjálfum 
að hin nýja stofnun skuli starfa á þeim sviðum líkt og framan greinir. Að öðrum kosti er fær leið í 
þessum efnum að skipulag hinnar nýju stofnunar verði ákveðið með reglugerð að fengnum tillögum 
ráðgjafanefndar og forstjóra.

Verði háttvirt atvinnuveganefnd ekki við tillögu LV um breytingar á fyrirliggjandi frumvarpi um 
aðgreiningu haf- og ferskvatnsrannsókna innan hinnar nýju stofnunar í lögunum sjálfum, gerum við 
til vara eftirfarandi breytingatillögu við frumvarpið:

Lokamálsgrein 4. gr. verði svohljóðandi:

Verkefni nefndarinnar er að vera forstjóra til ráðuneytis um langtíma stefnumótun og skipulag 
starfseminnar og vera tengiliður við hagsmunaaðila um fagleg málefni.

9. gr. laganna hljóði svo:

Ráðherra skal að fengnum tillögum ráðgjafanefndar og forstjóra mæla nánar fyrir með reglugerð um 
skipulag og starfsemi Haf- og vatnarannsókna og um aðra framkvæmd þessara laga.

Virðingarfyllst,

Fh. Landssambands veiðifélaga

Óðinn Sigþórsson formaður.

Meðfylgjandi í viðhengi eru:
Ályktanir frá aðalfundum LV árin 2001 -  2014 um málefni Veiðimálastofnunar.
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Ályktanir frá aðalfundum LV á árunum 2001 til 2014, sem snerta starfsemi 
Veiðimálastofnunar.

2001
Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn að Laugum í Sælingsdal 15.-16. júní 2001 
fagnar þeirri ákvörðun stjórnar Veiðimálstofnunar að tveir sérfræðingar starfi við hvert útibú 
stofnunarinnar á landsbyggðinni. Jafnframt hvetur fundurinn til þess að útibúin verði efld í 
hvívetna. Treystir fundurinn því að fjárveitingavaldið leggi stofnuninni til aukið fjármagn í 
þessu skyni.

2002
Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn að Húnavöllum í Austur Húnavatnssýslu 14.- 
15. júní 2002 bendir á vaxandi nauðsyn rannsókna á laxi í sjó, sem eru mjög brýnar. Tryggja 
þarf aukið fjármagn til þeirra. Þá skorar fundurinn á stjórnvöld að styrkja starfsemi 
Veiðimálastofnunar með auknum fjárframlögum. Í því sambandi bendir fundurinn sér í lagi á 
útibú stofnunarinnar sem eru þýðingarmikill þáttur í rannsókn- um hennar og þróun 
veiðimála.

2003

Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn á Húsavík 13. -  14. júní 2003, minnir á hversu 
mikilvægt það er að rannsóknir á fiski og veiðivötnum séu stundaðar af kappi. Fundurinn vill efla 
starfsemi Veiðimálastofnunar til þessara verkefna. Til þess þarf að veita meiri fjármunum til hennar 
en nú er gert. Viljum við benda á nauðsyn þess að rannsaka sjávardvöl laxa og sérstaklega hvaða 
þættir ráða um afkomu stórlaxa í hafi. Slíkar rannsóknir eru kostnaðarsamar og verða vart 
framkvæmdar nema fjárveitingavaldið komi með öflugri hætti að þessum málaflokki en verið hefur.

Það er því eindregin krafa aðalfundarins til fjárveitingavaldsins að það veiti Veiðimálastofnun 
aukið fjármagn þannig að stofnunin geti sinnt lögboðnu hlutverki sínu á sviði rannsókna og vísinda.

2004

Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn að Skógum undir Eyjafjöllum dagana 11. -  
12. júní 2004, leggur þunga áherslu á mikilvægi rannsókna fyrir veiðivötn á Íslandi. Þar hefur 
Veiðimálastofnun þýðingarmiklu hlutverki að gegna.

Tryggja þarf fjármuni til rannsókna og búa þannig að Veiðimálastofnun að henni verði 
tryggt faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði. Sjálfstæð og sterk rannsóknastofnum í veiðimálum 
er mikilvægur þáttur í varðveislu þeirrar auðlindar sem fólgin er í ám og vötnum landsins. 
Greinargerð:



Mörg undanfarin ár hefur Veiðimálastofnun verið rekin með halla. Fjárveitingar til rannsókna í ám og 
vötnum eru lágar þegar borið er saman við fjárveitingar til rannsókna í öðrum atvinnugreinum. Árið
2004 er fjárveiting til stofnunarinnar 55,5 milljónir króna. Ljóst er að sú upphæð dugar ekki til að 
halda uppi óbreyttri starfsemi og er skorað á landbúnaðarráðherra og Fjárlaganefnd að auka það 
framlag svo tryggja megi reksturinn.

2005

Aðlafundur Landsambands veiðifélaga, haldinn í Borgarnesi dagana 10.og 11. júní 2005, skorar á 
stjórnvöld að auka fjárframlög til rannsókna og þróunarstarfs á fiskstofnum í ám og vötnum.

Hagkvæm og sjálfbær nýting veiðihlunninda er afar mikilvæg til viðhalds byggðar í landinu, 
sem og til ánægjuauka þeim fjölda innlendra og erlendra manna er hér stunda veiðar. Á þessu sviði 
hafa rannsóknir og þekking Veiðimálastofnunar reynst ómetanleg, þó enn betur þurfi að gera.

Þá hefur þjóðhagslegt gildi veiðihlunninda reynst mun meira en áður var talið og hróplegt 
ósamræmi milli þeirrar framlegðar og fjárframlaga stjórnvalda til rannsókna og þróunarstarfa í þágu 
greinarinnar undanfarin ár. Eðlilegt verður að teljast að úr því sé bætt.

Greinargerð

Á árinu 2004 tók Hagfræðistofnun Háskóla Íslands saman viðamikla skýrslu um verðmæti stangveiði í 
ám og vötnum. Í skýrslunni kom m.a. fram að um 55 - 60 þúsund Íslendingar stunda stangveiði í ám 
og vötnum og að hingað sækja um 5 þúsund erlendir veiðimenn árlega. Heildarvelta auðlindarinnar 
er um 7 milljarðar á ári og beint árlegt framlag hennar á milli 2,6 og 3,2 milljarðar. Í landinu eru um 
2000 veiðiréttarhafar sem eiga aðild að veiðifélögum. Flestir veiðiréttarhafar eru bændur. Á 
Vesturlandi eru tekjur þeirra t.d. um helmingur af heildartekjum landbúnaðar. Veiðinýting styður við 
um 1200 störf sem flest eru unnin á landsbyggðinni og er greinin viðamikill hlekkur í afkomu 
landbúnaðar og stuðningur við byggð. Jafnframt kom fram að vægi fiskræktar hefur verið umtalsvert 
og að um ýmiskonar sóknarfæri er að ræða er enn gæti aukið arðsemi og tekjur af veiðinýtingu.

Í skýrslu Veiðimálastofnunar sem einnig kom út á árinu 2004, um líffræðilega stöðu lax- og 
silungastofna, kemur fram að ástand þeirra hefur almennt séð verið í góðu lagi hér á landi og nýting 
innan þeirra marka að hún geti talist sjálfbær. Veiðimálastofnun rekur þar jafnframt ýmsar breytingar 
sem orðið hafa á síðustu árum svo sem stöðuga fækkun stórlaxa og yngingu seiða í ám. Fækkun 
stórlaxa kemur niður á hrognafjölda og gæti, ef fram heldur, leitt til þess að hrygning verði 
takmarkandi þáttur varðandi stofnstærð og afkomu laxastofna. Ef stofnar minnka mikið getur tekið 
langan tíma að byggja þá aftur upp í fyrri stærð og myndi slíkt kalla á takmörkun sóknar.

Ráðgjöf á hverjum tíma getur ekki verið betri enn sá þekkingargrunnur sem byggt er á. 
Nýtingu náttúruauðlinda í breytilegu umhverfi eins og er hér á landi kallar eftir skipulegum og 
öflugum grunnrannsóknum sem nýst geta auðlindinni í heild sinni.

2006

1) Aðalfundur Landsambands veiðifélaga haldinn daganna 9.-10. júní 2006 að Laugum í 
Dalasýslu skorar á Landbúnaðaráðherra og Alþingi að tryggja Veiðimálastofnun nauðsynlegt 
fé til að gegna hlutverki sínu með sóma. Veiðinýting í ám og vötnum er vaxandi atvinnugrein



í sveitum landsins og ljóst að Veiðimálastofnun gegnir mjög mikilvægu hlutverki við að 
tryggja góða stöðu fiskstofnanna og veita leiðsögn til veiðifélaga um nýtingu og ræktun 
veiðivatna. Eftir fjársvelti undanfarinna ára þarf nú augljóslega stóraukið fé til rekstursins.

2) Aðalfundur Landsambands veiðifélaga haldinn að Laugum í Sælingsdal 9.-10. júní 2006 beinir þeim 
eindregnu tilmælum til Landbúnaðarstofnunar að Veiðimálastofnun verði áfram falin söfnun, 
úrvinnsla og greining veiðitalna hér á landi líkt og stofnunin hefur gert um 60 ára skeið. Skráning veiði 
er einn af hornsteinum nýtingar fiskstofna í ám og vötnum. Veiðitölur eru nýttar til þess að safna 
líffræðilegum upplýsingum um fiskstofna, ástand þeirra og við mat á árangri fiskræktaraðgerða. 
Tryggja þarf áframhaldandi samninga um framkvæmd og fjármögnun þess verks.

Greinargerð:

Skráning veiði hér á landi er með því albesta sem þekkist hjá laxveiðiþjóðum.

Þótt skráning veiði sé lögformlega á hendi Landbúnaðarstofnunar (áður embættis 
veiðimálastjóra frá 1997) hefur Veiðimálastofnun sinnt því verki með samningi við embættið 
ásamt því að miðla upplýsingum til annarra. Gagnagrunnur um veiði er til fyrir margar ár frá 
1946 og á rafrænu formi fyrir flestar ár frá 1974. Þar er því til staðar þekking og reynsla auk 
þess sem líffræðilegar upplýsingar veiðitalna eru afar mikilvægar stofnuninni til að leggja mat 
á stöðu fiskstofna og við ráðleggingar til veiðiréttarhafa og stjórnvalda á sviðum nýtingar, 
fiskræktar og verndunar. Mikilvægt er að samningar náist milli hinnar nýju 
Landbúnaðarstofnunar og Veiðimálastofnunar til að tryggja að skráning og miðlun upplýsinga 
verði áfram með sambærilegu sniði og verið hefur hingað til og að nauðsynlegir fjármunir 
fáist til þess verks.

2007
1) Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn á Egilsstöðum 8. - 9. júní 2007, fagnar auknu 
fjárframlagi til Veiðimálastofnunar á fjárlögum og leggur áherslu á að svo verði áfram á komandi 
árum.

Fundurinn telur mjög mikilvægt að starfrækt sé öflug rannsóknar- og leiðbeiningarstofnun 
veiðimála.

2) Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn á Egilsstöðum 8. - 9. júní 2007, beinir því til 
stjórnvalda að stuðla að áframhaldandi rannsóknum á sjávardvöl laxa. Hnignun stórlaxastofna kallar 
á frekari upplýsingar um mögulega orsakavalda. Þær rannsóknir sem fram hafa farið á sl. árum, með 
endurheimtum mælimerktra laxa úr sjó, hafa gefið tímamótaupplýsingar um far laxa sem dvelja 1 ár í 
sjó frá Suðvesturlandi. Brýnt er að hliðstæðar rannsóknir verði gerðar með sleppingum mælimerktra 
laxaseiða frá öðrum landshlutum. Ljóst er að þessar rannsóknir eru mjög kostnaðarsamar og verður 
ekki framhaldið án sérstaks stuðnings hins opinbera. Nýting laxastofna til stangveiði er mikilvæg og 
vaxandi atvinnugrein sem leggur fé til sameiginlegra sjóða landsmanna. Landssamband veiðifélaga 
skorar á stjórnvöld að tryggja fjármagn til rannsókna á sjávardvöl laxa.

2008
Aðalfundur Landssambands Veiðifélaga, haldinn í Borgarnesi 13. og 14. júní 2008, leggur áherslu á 
nauðsyn ýtarlegra rannsókna á lífsferli laxins meðan á sjávardvöl hans stendur. Slíkar rannsóknir eru 
mjög kostnaðarsamar og vart framkvæmanlegar án sérstaks framlags úr ríkissjóði. Fundurinn hvetur



eindregið til myndarlegs átaks í þessum efnum og bendir á nána samvinnu Veiðimálastofnunar og 
Hafrannsóknastofnunar að verkefninu sem vænlega leið til árangurs. Brýnt er að leita upplýsinga um 
hvort breytt lífsskilyrði í hafinu kunni að eiga þátt í þeirri fækkun stórlaxa, sem orðið hefur 
undanfarna áratugi.

2009
1) Aðalfundur LV, haldinn að Laugarvatni 12. -  13. júní 2009, leggur áherslu á að 
Veiðimálastofnun verði, með fjárveitingum, gert kleyft að vinna áfram að því verkefni að 
kortleggja far laxaseiða eftir að þau ganga til sjávar og uppeldisstöðvar þeirra. Könnunin þarf 
að ná til fleiri landshluta.

1) Aðalfundur LV, haldinn að Laugarvatni 12.- 13. júní 2009, hvetur stjórnvöld til að standa 
vörð um starfsemi Veiðimálastofnunar í ljósi mikilvægi rannsókna stofnunarinnar á 
laxfiskum.

2010

Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn að Hlégarði, Mosfellsbæ, dagana 11. -  12. júní 2010, 
mótmælir harðlega framkomnu frumvarpi ríkisstjórnarinnar um breytingar á stjórnarráði Íslands hvað 
varðar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti.

Aðalfundurinn minnir á fyrirheit gefin í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um samráð við 
hagsmunaaðila um fyrirhugaðar breytingar. Fundurinn skorar á ríkisstjórn að efna þau loforð og 
varar jafnframt við flausturslegum vinnubrögðum í þessu sambandi. Fundurinn bendir á að skammt 
er um liðið síðan sjávarútvegsráðuneyti og landbúnaðarráðuneyti voru sameinuð. Þá var haft samráð 
við þá atvinnuvegi sem hlut eiga að máli.

Fundurinn lýsir sig algjörlega andvígan fyrirhuguðum áformum um að sett verði á fót 
sérstakt auðlindaráðuneyti, og mótmælir því að færa verkefni Veiðimálastofnunar frá fagráðuneyti 
til auðlinda- og umhverfisráðuneytis.

2011

Aðalfundur Landssambands Veiðifélaga, haldinn að Laugarbakka í Miðfirði, dagana 10. -  11. júní 
2011, skorar á stjórnvöld að standa vörð um starfsemi Veiðimálastofnunar. Fundurinn hafnar alfarið 
þeim hugmyndum að leggja stofnunina niður og færa verkefni hennar til umhverfisráðuneytisins og 
minnir á að núverandi fyrirkomulag hefur gefist vel. Þá bendir fundurinn einnig á að 
veiðiréttareigendur leggja mikla fjármuni til sameiginlegra sjóða þjóðarinnar. Atvinnugreinin nýtur 
ekki beins opinbers stuðnings. Í því samhengi er niðurskurði á rannsóknarfé til Veiðimálastofnunar 
mótmælt.

2012



Aðalfundur Landsambands veiðifélaga, haldinn á Húsavík dagana 8. -  9. júní 2012, gagnrýnir þau 
vinnubrögð sem viðhöfð eru við breytingar á stjórnarráði Íslands. Engar upplýsingar liggja fyrir um 
hvar eða hvernig stjórnsýslu veiðimála og rannsóknum verður fyrir komið innan stjórnkerfisins eftir 
þær breytingar á stjórnarráðinu sem samþykktar hafa verið á Alþingi.

Fundurinn lýsir óánægju með að ekkert samráð er við hagsmunaaðila um þessar breytingar

Fundurinn leggur til að stjórnsýsla og rannsóknir veiðimála og/eða Veiðimálastofnun verði 
undir hinu nýja atvinnuvegaráðuneyti. 

2013

Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn að Hellu í Rangárþingi dagana 7. -  8. 

júní 2013, átelur harðlega að ekkert samráð var haft við hagsmunaaðila þegar rannsóknir 

veiðimála voru teknar undan atvinnuvegaráðuneyti og settar undir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið.

Aðalfundurinn krefst þess að rannsóknir og nýting á veiði í ám og vötnum eigi samleið með 
og heyri undir ráðuneyti atvinnuvegarins.

2014

Aðalfundur Landssambands veiðifélaga, haldinn í Vogi sveitarsetri á Fellsströnd í Dalasýslu dagana 13. 
-  14. júní 2014, leggur áherslu á að við fyrirhugaða sameiningu Veiðimálastofnunar og 
Hafrannsóknarstofnunar verði sérstaða ferskvatnsrannsókna skýrt afmörkuð í lögum sem sérsvið 
innan sameiginlegrar stofnunnar. Jafnframt telur fundurinn rökrétt að forræði yfir Veiðimálastofnun 
hafi verið flutt til atvinnuvegaráðuneytisins.


