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Reykjavík, 19. apríl 2017

Umsögn um frumvarp til laga varðandi öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni

Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi (SFS) um frumvarp til laga um breytingu á lögum um umengni um 
nytjastofna sjávar, lögum um stjóm fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun 
sjávargróðurs í atvinnuskyni) þskj. 379-272. mál.

Samtökin telja að það frumvaip sem liggur fyrir nú í atvinnuveganefnd, sé enn 
efnislega sambærilegt þeim drögum og frumvarpi sem unnið var á síðasta 
löggjafarþingi. SFS sendi umsögn sína umþað frumvarp, þskj. 1107-679. mál þann 
28. september2016.

Það er skoðun SFS að engin ný sjónarmið hafi komið fram sem að dragi úr þeirri 
verulegu óvissu sem er uppi um áhrif af stóraukinm uppskem og nýtingu 
sjávargróðurs.

í Breiðafirði er að finna afar sérstakt.viðkvæmt, fjölbreytt og frjósamt vistkerfi. 
Þang og þari myndar mikilvæg búsvæði fyrir ungviði og hrygningu nytjafiska af 
mörgum tegundum, þar á meðal þorski, grásleppu og fleiri tegundum. Hér verður 
því að stíga varlega til jarðar því þari getur náð allt að 20 ára aldri og elsta þang allt 
að 100 ára aldri. Nauðsynlegt er að gera verður átak í rannsóknum á þessum 
svæðum Breiðafjarðar og á gmndvelli víðtækari rannsóknaspuminga, áður en 
heimila eigi stóraukna nýtingu sjávargróðurs.

Umsögn SFS frá 28. september 2016, er hjálögð.
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Reykjavík, 28. september 2016

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna 
sjávar, lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í 
atvinnuskyni), þskjl. 1107-679. mál.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) vilja af gefnu tilefni koma umsögn sinni á drögum 
að frumvarpi til laga um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni til atvinnuveganefndar 
Alþingis.

Frumvarp það sem liggur fyrir í atvinnuveganefnd, er efnislega sambærilegt og drög að 
frumvarpi sem að unnið var í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu fyrr í vetur og SFS sendi 
umsögn sína um þann 8. mars 2016.

Það er mat samtakanna að sömu efnislegu athugasemdir og sjónarmið eigi við um 
fyrirliggjandi frumvarp á þingskjali 1107 og gerðar voru við drög að frumvarpi þann 8. mars 
sl.

Það er skoðun SFS að veruleg óvissa sé um áhrif af stóraukinni uppskeru og nýtingu 
sjávargróðurs. Í Breiðafirði er að finna afar sérstakt,viðkvæmt, fjölbreytt og frjósamt 
vistkerfi. Þang og þari myndar mikilvæg búsvæði fyrir ungviði og hrygningu nytjafiska af 
mörgum tegundum, þar á meðal þorski, grásleppu og fleiri tegundum. Hér verður því að 
stíga varlega til jarðar því þari getur náð allt að 20 ára aldri og elsta þang allt að 100 ára aldri. 
Nauðsynlegt er að gera verður átak í rannsóknum á þessum svæðum Breiðafjarðar og á 
grundvelli víðtækari rannsóknaspurninga, áður en heimila eigi stóraukna nýtingu 
sjávargróðurs.

Umsögn SFS frá 8. mars 2016, er hjálögð.

Virðingarfyllst,

Friðrik Friðriksson, hdl.
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Reykjavík, 8. mars 2016

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi vilja koma á framfæri eftirfarandi ábendingum um 
drög að fmmvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996 um umgengni um 
nytjastofna sjávar, nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða og nr. 74/2012 um veiðigjald.

Af gögnum máls er ljóst að fyrirhuguð er margföld aukning uppskem og nýtingar á 
þangi og þara í Breiðafirði. Einnig kemur fram að forsenda er umtalverðar 
rannsóknir á útbreiðslu, magni og afrakstursgetu þangs og þara á svæðinu þannig 
að tryggja megi að uppskeran verði sjálfbær.

í þessu samhengi viljum við benda á, að mun fleiri þættir þurfa að koma til 
skoðunar og rannsóknar en framleiðsla og afrakstursgeta þangsins sjálfs, ef 
tryggja á sjálfbærni og góða umgengni.

í Breiðafirði er að finna afar sérstakt, viðkvæmt, fjölbreytt og frjósamt vistkerfi. 
Þang og þari myndar mikilvæg búsvæði fyrir ungviði og hrygningu nytjafiska af 
mörgum tegundum, þ.á.m. þorski og grásleppu o.fl. Hér þarf að stíga varlega til 
jarðar því þari getur náð allt að 20  ára aldri og elsta þang allt að 100 ára aldri.

Það hlýtur að teljast mikilvægt að aflað verði staðgóðrar þekkingar og allra 
nauðsynlegra upplýsinga um hlutverk og mildlvægi þangs og þara í vistlcerfinu, til 
að hægt sé að leggja mat á hugsanleg áhrif stóraukinnar nýtingar á vistkerfið og 
möguleika til annarrar nýtingar á svæðinu, áður en leyft er að ráðast í stórfellda 
aukningu á uppskem þangs og þara í Breiðafirði. Hér skal einnig bent á að 
hörpuskel telst nytjategund á þessu svæði.

Fmmvarpsdrögin bera með sér að nýting sjávargróðurs í Breiðafirði er í forgmnni, 
en lagaramminn sem lagt er til að styðjast við er almennur. Þannig er nauðsynlegt 
að greina og upplýsa um hver er núverandi staða nýtingar sjávargróðurs við ísland, 
hvaða svæði teljast til mögulegra nýtingarsvæða, hvaða ákvarðanir hafa verið 
teknar og hver nýtingaráform em á næstu ámm. Hér þarf líka að greina nánar og 
upplýsa um, hvort og þá hvar sjávargróður er ræktaður í atvinnuskyni við ísland.
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Greinargerð Hafrannsóknastofnunar er vísir að slíkri greiningu, en bæta þarf 
verulega úr.

Það er mat samtakanna að það eigi að vera skylt að leita umsagnar 
Hafrannsóknastofnunar, til að undirbyggja ákvörðun um að skipta 
nýtingarsvæðum sjávargróðurs utan netlaga. Slíkt er í samræmi við tillögu 
fmmvarpsdraganna um að Hafrannsóknastofnun skuli stunda rannsóknir og vera 
ráðherra til ráðgjafar um sjávargróður.

Samtökin telja mikilvægt að reynt sé eftir fremsta megni að vernda seiði, ungfiska 
og aðra nytjafiska við öflun sjávargróðurs. Tillaga um að ekki sé skylt að skilja 
meðafla frá við öflunar sjávargróðurs gengur gegn þessu, en gróðurinn myndar 
búsvæði ungfiska og er mikilvægur hluti vistkerfisins.

í fmmvarpsdrögunum er lagt til að lægsta mögulega veiðigjald verði sett á öflun 
sjávargróðurs eða 1 kr./kg. Samkvæmt 2. gr. laga um veiðigjöld nr. 74/2012 eiga 
veiðigjöld að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með 
fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild í þeim arði sem 
að nýting sjávarauðlinda skapar. í drögunum er aðeins bent á áætlaðan kostnað 
Hafrannsóknarstofnunar af fyrirhuguðum rannsóknum á sjávargróðri í Breiðafirði 
sem er um 52 milljón krónur á næstu þremur ámm. Hér þarf að gera mun betur 
grein fyrir hver er áætlaður kostnaður ríkisins til viðbótar við rannsóknir, af stjórn, 
eftirliti og umsjón með nýtingu sjávargróðurs, sem og mat á því hver er arðurinn 
sem nýting sjávargróðursins skapar.

Samtökin geta ekki tekið undir ályktun greinargerðar með fmmvarpinu varðandi 
mat á áhrifum, að ávinningur fmmvarpsins sé meiri en svo að réttlætanlegt sé að 
viðhalda óbreyttu ástandi. Eins og er lýst hér að framan, þá er það mat samtakanna 
að fyrir hendi sé veruleg óvissa um áhrif af stóraukinni uppskem og nýtingu 
sjávargróðurs í Breiðafirði. Gera þarf átak í rannsóknum á þessum svæðum, -  og á 
gmndvelli víðtækari rannsóknaspurninga en áformað virðist vera, -  áður en unnt 
verður að taka ákvörðun sem heimilar stóraukna nýtingu þeirra.
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