
25.1.2015

Frumvarp til laga um Haf- og vatnarannsóknir, þingskjal 529 —  391. mál 

Ágæti viðtakandi.

Frumvarpið var sent Bændasamtökum Íslands til umsagnar með tölvubréfi frá nefndasviði Alþingis, 
dags. 19. desember 2014.

Bændasamtök Íslands gera ekki athugasemdir við fyrirhugaða sameiningu Hafrannsóknarstofnunar og 
Veiðimálastofnunar. Samtökin vilja þó með umsögn þessari leggja áherslu á mikilvægi 
ferskvatnsrannsókna og að haldið sé utan um þær á sérstöku sviði innan hinnar nýju stofnunar. Þá 
vilja Bændasamtök Íslands gera athugasemd við 4. gr. frumvarpsins.

Í 4. gr. frumvarpsins er kveðið á um ráðgjafarnefnd sem skal vera forstjóra til ráðuneytis. Slík 
ráðgjafarnefnd starfar nú samkvæmt gildandi lögum um Veiðimálastofnun. Í henni eiga sæti einn 
nefndarmaður sem skipaður er án tilnefningar, einn samkvæmt tilnefningu ráðherra sem fer með 
málefni fiskeldis, fiskræktar og skeldýraræktar, einn samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands, 
einn samkvæmt tilnefningu Landssambands fiskeldisstöðva, einn samkvæmt tilnefningu 
Landssambands stangaveiðifélaga, einn samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga og einn 
samkvæmt sameiginlegri tilnefningu menntastofnana landbúnaðarins.

Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir fulltrúum frá Bændasamtökum Íslands eða menntastofnunun 
landbúnaðarins í ráðgjafarnefnd Haf- og vatnarannsókna. Í athugasemdum í greinargerð með 
frumvarpinu er ekki að finna frekari skýringar á því hvers vegna fyrirhugað er að samtök bænda og 
menntastofnunar landbúnaðarins eigi ekki að hafa sæti þessari nýju ráðgjafarnefnd. Í 
athugasemdunum kemur hins vegar fram að nefndin verði skipuð fulltrúum helstu hagsmunasamtaka 
á starfssviði stofnunarinnar. Það hljóta því að vera mistök að Bændasamtök Íslands eigi ekki að hafa 
sæti í nefndinni.

Þegar lög nr. 59/2006, um Veiðimálastofnun, voru sett var markmiðið með ráðgjafarnefnd forstjóra að 
halda góðum tengslum við hagsmunaaðila sem stofnunin starfar með og mynda sterkari tengsl við 
menntastofnanir landbúnaðarins. Þess vegna áttu Bændasamtök Íslands og menntastofnunar 
landbúnaðarins sæti í ráðgjafarnefndinni. Eins og áður segir kemur ekki fram í greinargerð með 
frumvarpinu hvers vegna þessi sjónarmið eiga ekki lengur við. Hagsmunir bænda og landbúnaðar hafa 
nú sem áður stóra snertifleti við starfsemi Haf- og vatnarannsókna og með bréfi þessu er þess óskað 
að Bændasamtök Íslands fái áfram sæti í ráðgjafarnefnd forstjóra.
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