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Efni: Viðbótarathugasemdir ráðuneytisins vegna framhaldsumsagnar Veiðifélagsins
Strengs (251. mál á 150. löggjþ.).

I. Framhaldsumsögn Veiðifélagsins Strengs og lögfræðiálit sem fylgdi.

Með bréfi dags. 26. febrúar sl. á Vopnafírði færir Veiðifélagið Strengur fram gagmýni á 
athugasemdir ráðuneytisins við innkomnar umsagnir um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
lax- og silungveiði. Er í bréfmu, sem nefnist framhaldsumsögn, gagnrýnt að engin umfjöllun sé hjá 
ráðuneytinu um samrýmanleik frumvarpsins við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar í ljósi 
athugasemda um þá þætti í fyrra erindi félagsins til atvinnuveganefndar.

I bréfínu er rakið að þetta hafi orðið til þess að félagið hafi aflað álits prófessors dr. Carl 
Baudenbacher, fv. forseta EFTA dómstólsins. Fylgir álit hans bréfínu. Þar er komist til þeirrar 
niðurstöðu að frumvarpið „veki spurningar“ um hvernig það samiýmist meginreglu um frjálsa 
flutninga Ijármagns samkvæmt EES-rétti sem og grundvallarréttindum um jafnræði og eignarrétt. 
Samantekið feli ákvæði frumvarpsins um takmörkun atkvæðisréttar með þessu í sér ólögmæta 
takmörkun á frjálsu flæði fjármagns ofl. Er þess óskað að álitið komi til umfjöllunar fyrir nefndinni.

Ráðuneytið þakkar Veiðifélaginu Strengi fyrir athugasemdir sínar. Ráðuneytinu var kunnugt uin fýrri 
athugasemdir félagsins um að frumvarpið rækist á við EES-rétt, en hafði elcki fjallað um þau 
sjónarmið í greindum athugasemdum til atvinnuveganefndar. Það var enda álit ráðuneytisins að 
fruinvarpið hefði engin sérstök eða bein áhrif á fjármagnsflutninga yfír landamæri EES-ríkjanna, en 
jafnvel þótt svo væri styddust álcvæði frumvarpsins við gildar réttlætingarástæður og samrýmdust 
meðalhófí.

Verður nú reynt að færa fram nokkur sjónarmið, með hliðsjón af umsögn Veiðifélagsins Strengs og 
umræddu lögfræðiáliti, sem vonandi geta orðið til stuðnings við þinglega meðferð.

II. Um málsatvik og löggjöf á sviði lax- og silungsveiðimála.

I upphafí álitsins, undir liðnum „málsatvik“ er greint ítarlega frá starfsemi félagsins Halicilla Ltd., 
helsta eiganda Veiðifélagsins Strengs (hér á eftir nefnt álitsbeiðandi). I framhaldi eru reifuð ýmiss 
ákvæði í löguin uin lax- og silungsveiði, m.a. hvað snertir rétt veiðifélags til ráðstöfunar veiðiréttar, 
um bann við aðskilnaði lands og veiðiréttar og ákvarðanatöku á félagsfundum. Þessu næst er gerð 
grein fyrir ákvæðum frumvarpsins og afleiðingum þess fyrir álitsbeiðanda. Er því þar haldið fram að 
frumvarpið beinist sérstaklega að honum (e. main target ) þar sem hann einn ráði yfír meiru en 30% 
atkvæðavægi í veiðifélagi hér á landi. Er þetta ítrekað víðar í álitinu.

Mikilvægt er að athuga að fyrirmæli frumvarpsins eru framvirk og almenn. Ráðuneytið hefúr ekki 
ráðist í neina athugun þess hversu oft mundi gerast að ákvæði frumvarpsins, yrðu þau að lögum, 
kæmu til framkvæmdar. Það kann enda að vera nokkrum tormerkjum bundið, þar sem því er ætlað að 
gilda um bæði einstaka landeigendur og aðila eða félög sem sameiginlega teljast tengd (svo sem 
raunin mun um Halicilla ltd. og systur eða dótturfélög svo sem greint er frá í lögfræðiálitinu).

Þá veit enginn hvernig eignarhald mun þróast hér á landi. I þessu sambandi má athuga að kaup á



jörðum í því skyni að eignast verðmæt hlunnindi eru engin nýlunda. Sagt er frá veldi lénskirkna í 
Vatnsdæla sögu. Ur Islandssögunni má t.d. nefna eignarhald útvegsjarða þar sem teknir voru 
vertollar, en þær komu margar í eigu konungs og umboðsmanna hans á miðöldum. Þá má nefna 
uppkaup fossaréttinda á fyrstu áratugum tuttugustu aldar og kaup veiðiréttinda í veiðiám á 
Vesturlandi um líkt leyti. Þess eru ótvírætt ýrniss dæmi að jarðir séu keyptar vegna veiðiréttinda. I 
síðari tíð hefur þýðingu að með breytingum í landbúnaði, aukinni eftirspurn eftir landi og að 
umtalsverðu leyti vegna áhrifa EES-réttar, var löggjöf um meðferð og eignarhald jarða gerð til mikilla 
muna frjálslyndari en áður skömmu eftir aldamótin.

Til að skýra þetta nánar athugast að síðan um aldamótin 1900 miðaði löggjöf með ýmsu að því að 
tryggja rétt hagsmuna ábúanda (á kostnað landeigenda) og um leið ýta undir staðbundið eignarhald 
(sjálfseignarábúð). Þetta dró úr vilja eða möguleikum til kaupa á jörðum vegna veiðiréttinda, a.m.k. 
þeirra sem voru í búrekstri. Má hér einkum vísa til fyrirmæla um byggingarskyldu bújarða, þar sem 
veiðiréttur skyldi íylgja, sbr. 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 24. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976 (heimilt var þó 
að undanskilja veiði ábúðinni, e f um semdist, en það var þá háð samþykki veiðimálastjóra að fengnu 
áliti veiðimálanefndar, sbr. 3. mgr. 2. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970).

Ef til vill má greina merki um víðtækari kaup hlunninda í framhaldi þessa í umfjöllun um annað mál 
sem álitsbeiðandi hefur látið til sín taka, en það er frumvarp forsætisráðherra til laga um breytingar á 
ýmsum lögum um fasteignir á þingskjali 715. Meðal umsagnaraðila um það mál, á samráðsvef 
Stjórnarráðsins voru aðrir aðilar sem hafa yfir veiðijörðum að ráða. Eru það félagið Varpland hf., sem 
á jarðir í Isafjarðardjúpi, Aðaldalur ehf., sem ásamt tengdum aðilum á m.a. jarðir við Laxá í Aðaldal, 
Eleven Experience, sem á jarðir í Fljótum um dótturfélög sín og loks Óttar Yngvason sem fer með 
málefni I laffjarðarái', en þar er allur veiðiréttur á einni hendi (keyptur frá jörðum fyrir gildistöku lax- 
og silungsveiðilaga árið 1932).

Engar nánari upplýsingar liggja fyrir um það frá álitsbeiðanda hvernig frumvarpið kæmi við hag hans 
yrði það að lögum. Ráðuneytið hefur engar upplýsingar um atkvæðavægi í veiðifélögum sem hann er 
aðili að. Astæða þess að álitsbeiðandi verður mögulega fyrir áhrifum af frumvarpinu skýrist 
væntanlega einfaldlega af því, svo sem segir í álitinu sjálfu, að hann hefur, á næstliðnum fimm árum, 
öðlast eignarhald á 39 jarðeignum á Islandi og tveimur afréttum /heiðajörðum (nefnt „pasture lands“ í 
álitinu). Með þessu er álitsbeiðandi nú orðinn stærsti landeigandi á íslandi að íslenska ríkinu frátöldu. 
Þetta samsvarar því að álitsbeiðandi eigi nálega tvo hreppa að gömlu mati (samkvæmt Grágásarlögum 
skyldu að lágmarki tuttugu bændur, sem gegndu þingfararkaupi, vera í einum hreppi). Til viðbótar má 
ætla af álitinu að álitsbeiðandi stefni að frekari kaupum jarða við eftirgreindar veiðiár: Selá, Hofsá, 
Miðfjarðará, Vesturdalsá, Hafralónsá og Svalbarðsá.

Þá er talið til sannindamerkis um að frumvarpið beinist að álitsbeiðanda einum að gildissvið þess er 
bundið við veiðifélög með sjö eða fleiri jarðir. Því er mótmælt að draga megi slíkar ályktanir, en 
meðalhófs þótti gætt við smíði frumvarpsins með því að beina sjónum að stærri veiðifélögum, þar 
sem meiri hagsmuna er að gæta og líklegra er að frekar komi til ásetningur um kaup jarða með það í 
huga að öðlast yfírráð.

Því er hafnað með vísan til þessa að frumvarpið beinist að álitsbeiðanda einum.

II. Um frelsi til fjármagiisflutninga / staðfesturétt á EES-svæðinu 

II. A.

I áliti dr. Badenbaucher er fjallað ítarlega um frelsi til ijármagnsflutninga á EES-svæðinu. Vísað er í 
því sambandi til stofnsamninga, markmiða um einsleitni og dómsúrlausna dómstóls 
Evrópusambandsins. I framhaldi er fjallað um tvo dóma EFTA-dómstólsins á sviði hlutafélagaréttar 
um rétt til arðgreiðslna og atkvæðavægi, þar sem álitið var að tilteknar reglur gætu dregið úr vilja til 
ljárfestinga innan hins sameiginlega markaðar. Því næst er til nánari skýringar fjallað um 
dómaframkvæmd dómstóls Evrópusambandsins um svonefnd „gullhúðuð hlutabréf‘, en þeim er til að 
dreifa þegar reglur um atkvæðavægi veita tilteknum hlutaijáreigendum aukin eða rýmri réttindi en 
öðrum.



Fjallað er ítarlegast um dóm dómstóls Evrópusambandsins frá 23. október 2007 sem varðaði þýska 
löggjöf frá 1960 um meðferð hlutafjár í VW samsteypunni (þetta eru sérlög). Var með lögunum frá 
1960 mælt fyrir um að enginn hlutaljáreigandi mætti hafa yfír meira valdi að ráða á félagsfundi VW 
en næmi 20% atkvæðavægi auk þess að áskilnaður var uin aukinn meirihluta til ákvarðanatöku í 
tilteknum tilvikum (80%). Þetta leiddi framkvæmdastjórnina til þeirrar gagnrýni, sem féldc hald fyrir 
dómstólnum, að þótt víða væru skyldar reglur í lögum Evrópusambandsríkja þá væri gagnrýnivert 
þegar þær beindust sérstaklega að einu lyrirtæki, til hagsbótar fyrir þýska ríkið, svo sem raunin hafi 
verið í málinu. í dómnum var álitið að þessi lög hafi haft þá verkan að draga úr vilja fjárfesta í öðrum 
löndum til kaupa á hlutafé í VW. Eru orðin „eitt fyrirtæki“ undirstrikuð í álitinu.

1 framhaldi er rakið að mikill meirihluti mála sem komið hafí til kasta dómstóls Evrópusambandsins 
og varði hlutabréfaréttindi sem þessi („gullhúðuð hlutabréf‘) hafí verið talin án fullnægjandi 
réttlætingar. Reglur aðildarríkja, sem víki frá venjulegum reglum hlutafélagaréttar, hvað snerti 
atkvæðavægi, verði að virða með gagnrýnum augum. Með frumvarpinu kunni að vera stefnt að 
lögmætu markmiði, en vafamál sé hvort meðalhófs sé gætt.

I þessu sambandi er haldið fram í álitinu að aðeins einn fjárfestir frá öðru EES-ríki verði fyrir 
áhrifum. Meta þurfi hvort frumvarpið gangi lengra en þörf standi til í því skyni að ná markmiði sínu. 
Hvort t.d. megi beita öðrum vægari aðferðum en þeim að breyta meirihluta í raun í minnihluta á 
félagsfundi? Tekið er fram að meirihlutavald þurfi ekki að samsvara „slæmri ákvörðun“ í Ijósi 
marloniða álitsbeiðanda um vernd laxastofna og náttúru.

Þessu næst eru metin áhrif frumvarpsins á staðfesturétt. Bent er á að með frumvarpinu geti dregið úr 
vilja einstalaa landeigenda til að ná „ráðandi hlut“ (e. defínitive influance) í veiðifélagi, þar sem þeir 
myndu þá ckki njóta meirihluta atkvæða. Er þetta sett í samband við fyrri umfjöllun um frelsi til 
fjármagnsflutninga.

Þessi sjónarmið eru allrar athygli verð, en hér verður látið nægja að gera tvíþættar athugasemdir:

II. B.

Fyrri athugasemd lýtur að því hvort leggja megi að jöfnu sérstök lög um atkvæðagreiðslur á 
félagsfundi stórs hlutafélags og almennar reglur um ákvarðanatöku í veiðifélögum sem um er fjallað í 
frumvarpinu.

Grundvallarmunur er á hlutafélögum sem rekin eru í fjárhagslegum tilgangi og veiðifélögum 
samkvæmt lax- og silungsveiðilögum. Þannig ganga hlutir í hlutafélögum kaupum og sölum en 
engum hlutum er til að dreifa í veiðifélögum sem verði framseldir milfi manna. Veiðiréttur hefur þá 
sérstöðu að vera óaðskiljanlegur hluti jarða. Bent hefur verið á að veiðifélög hafí hvað mesta 
samstöðu með húsfélögum samkvæmt lögum um Ijöleignarhús, nr. 26/1994, og vatnafélögum 
samkvæmt vatnalögum, nr. 15/1923.

A f þessu tilefni vísast til Hrd. f-ci 31. mctvs 2020 í máli nr. 1/2020 þar sem Hæstiréttur staðfesti m.a. 
að hagsmunir tengdir nýtingu laxveiðihlunninda tilheyrðu eldd veiðifélögum heldur félagsmönnum 
þeirra samkvæmt 5. gr. laga um lax- og silungsveiði. Þannig á veiðifélag ekki eignarrétt yfir eignum 
veiðifélags, heldur tilheyra þær þeim fasteignum á félagssvæðinu sem veiðirétt eiga, og í 
arðskrárhlutfal 1 i, sbr. 6. mgr. 37. gr. laganna. Veiðifélag á samkvæmt þessu engin bein réttindi sjálft 
heldur er vettvangur til töku sameiginlegra ákvarðana um ráðstöfun á eignarréttindum jarða eða 
eigenda þeirra, þ.e. jarða sem oft eru um leið heimili þeirra sem atkvæði greiða. A þetta lítið skylt við 
hlutafélög og eigendur hlutafjár í þeim.

Ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi veiðifélags varða með þessu gæði og réttindi sem eru 
undirorpin sjálfstæðum eignarrétti hvers félagsmanns um sig. Miða ákvarðanir veiðifélaga m.a. að því 
að koma í veg fyrir skaðlega notkun eigna (ofveiði, óheimilar framkvæmdir o.fl.) og er um leið ætlað 
að tryggja jafnræði og minnihlutavernd. Má einnig nefna skyldu félagsmanna til að heimila 
veiðimönnum för um iand og veiði frá bakka. Það er því engan veginn sjálfgefíð að ákveðnir 
félagsmenn geti öðlast tilkall til þess, í krafti meiri hluta atkvæða í veiðifélagi, að geta nær einráðir 
stjórnað hagnýtingu og ráðstöfun á eignum og réttindum, sem eru í sjálfstæðri eigu annarra



félagsmanna.

Um leið athugast að veiðifélög eru bundin af lögum og samþykktum undir eftirliti Fiskistofu. Bera má 
ákvarðanir veiðifélaga undir stofnunina til úrskurðar, sbr. 43. gr. laga um lax- og silungsveiði. Þetta 
er áréttað í ummælum í Hrcl. f-á 13. mars 2014 í máli nr. 676/2013, þar sem segir að viðfangsefni 
veiðifélaga takmarkist á hverjum tíma af þeim verkefnum sem löggjafinn felur þeim og þurfi þau að 
vera í nánu samhengi við tilgang laganna og markmið sl<ylduaðildar.

Af þessu tilefni vísast einnig til gr. 345 í stofnsáttmála Evrópusambandsins (TFEU) þar sem mælt er 
íyrir um að sáttmálinn skuli á engan hátt víkja til hliðar reglum í landsrétti um skipan eignarréttar. 
Stendur nærri að skoða túlkun þeirrar reglu komi til álitaefna um veiðifélög, en að henni er ekki vikið 
í lögfræðiálitinu. Sambærilegt ákvæði er að fínna í 125. gr. EES-samningsins, en þar kemur fram að 
samningurinn hafí engin álu if á reglur samningsaðila um skipan eignarréttar.

Akvæði lax- og silungsveiðilaga um veiðifélög eru augljóst dæmi um reglur um skipan eignarréttar 
sem falla beinlínis utan EES-samningsins í skilningi 125. gr. samningsins. Að mati ráðuneytisins 
verður að virða svigrúm aðildarríkjanna til þess að setja sér reglur um skipan eignarréttar ella er hætt 
við að ákvæðið teldist orðin tóm. Þótt ákveðin skörun geti verið milli frjálsra fjármagnsflutninga og 
ákvæðis 125. gr. EES-samningsins er ljóst að síðarnefnda ákvæðið setur fjármagnshreylingum 
ákveðnar skorður þegar uin er að ræða reglur um skipan eignarréttarins.

II.C.

Síðari athugasemd víkur að þýðingu dómsins frá árinu 2007 um löggjöf um atkvæðaréttindi innan 
VW samsteypunnar. Að verulegu er umfjöllun um þennan dóm ætlað að fylgja efitir sjónanniðum sem 
haldið er fram í álitinu um að frumvarpið beinist sérstaklega að álitsbeiðanda, en því hefur þegar 
verið vísað á bug. Vísast um það til umfjöllunar í kafla I. hér að framan.

I umræddu máli hélt þýska ríkið því frain að þörf væri jafnvægis í völdum í samsteypunni til að
tryggja almenna hagsmuni (e. general interest ) með því að (i) enginn hluthafí gæti ráðið yfír meira en 
20% atkvæðavægi félagsfundi auk þess (ii) að áskilnaður var um aukinn meirihluta til ákvarðanatöku 
í tilteknuin tilvikum (80%), en með því gátu 20% hlutafjáreigenda í raun girt fyrir tilteknar
ákvarðanir. Löggjöfín átti sér sögulegar rætur en nefna má þessu til viðbótar að hehningur
stjórnarmanna (e. supervisory board) í VW samsteypunni er tilnefndur af starfsmönnum. Með þessu 
fyrirkomulagi naut fylkisstjórn Neðra-Saxalands meiri áhrifa í stjórninni en ella. Það var mat 
dómstólsins að þessar reglur í sameiningu fælu í sér að fjárfestar vildu síður festa fé í bréfum í 
félaginu og varðaði þar engu að veruleg viðskipti voru með bréf í félaginu.

Það kemur ekki fram í lögfræðiálitinu að þýska ríkið ákvað að una elcki þessari niðurstöðu til fulls og 
lét nægja að fella brott aðra þessara takmarkana, þ.e. um hámark atkvæðisréttar við 20%. Áfrain var 
því með lögunum mælt fyrir um að til tiltekinna ákvarðana þyrfiti 80% hlutafjár. Framkvæmdastjórnin 
mótmælti þessari niðurstöðu, hótaði hárri fjársekt og að höfðað yrði nýtt mál á hendur Þýskalandi. Til 
að flækja málið enn frekar var það niðurstaða fylkisdómsins í Hannover árið 2008 að hvor 
atkvæðisreglan um sig væri gild undir ESB-rétti per se, en það væru aðeins hin sameiginlegu áhrif 
þeirra sem gengju o f langt. Framkvæmdastjórnin mótmælti þeirri niðurstöðu, hélt áfram gagnrýni og 
bar málið að nýju undir dómstólinn. Árið 2013 hafnaði dómstóllinn síðan öllum rökum sem 
framkvæmdastjórnin hafði í því máli og féllst með því á sjónarmið Þýskalands (Mál C-95/12).

Er því hæpið að draga svo víðtækar ályktanir af dóminum frá 2007 sem gert er í lögfræðiálitinu.

II.D.

Samantekið verður að telja langsótt að leggja að jöfnu hlutafélög og veiðifélög eins og gert er í 
lögfræðiálitinu. Er í álitinu auk þess horfit hjá ákvæði 125. gr. EES-samningsins, þar sem segir að 
samningurinn hafí engin áhrif á reglur samningsaðila um skipan eignarréttar. Þess utan er 
samanburður við dóm dómstóls Evrópusambandsins um sérlög um ákvarðanatöku innan VW 
samsteypunnar ekki sannfærandi. Að nokkru marki gengur frumvarpið skemur um ákvarðanatöku en 
Iögin uin VW samsteypuna gerðu, jafnvel eftir að þeim var breytt. Þau koma einungis til framkvæmda



sé meirihluta til að dreifa á félagsfundi auk þess að atkvæðaréttur dregst saman í áföngum.

III. Um það hvort frumvarpið feli í sér brot á grundvallarréttindum séð í ljósi ákvæða 
Mannréttindasáttmála Evrópu, sein hafi þýðingu fyrir beitingu EES-réttar.

í álitinu er fjallað noldcuð um tengsl mannréttindaverndar og EES-réttar. I franrhaldi er ályktað að 
jafnræðis sé ckki gætt við frumvarpssmíðina. Auk þess er gagnrýnt að engar samsvarandi reglur séu 
settar fyrir veiðifélög með sex eða færri félagsmenn. Er talið í álitinu, að meginreglan um jafnræði, 
verði „að líkindum“ brotin ef frumvarpið verður að lögum. Til að skýra þetta nánar er í álitinu, með 
vísan til samanburðarlögfræði, greint frá dómaframkvæmd stjórnskipunardómstóla Þýskalands og 
Austurríkis, þar sem aðfínnslur hafi verið gerðar um ad hoc lagasetningu, það er þegar sértæk löggjöf, 
sem beinist að einum tilteknum aðila, er klædd í búning almennrar löggjafar, en uppfyllir um leið 
ekki skilyrði um jafnræði borgaranna.

Þessum sjónarmiðum um að frumvarpið beinist sérstaklega að álitsbeiðanda og um gildissvið þess 
hefur þegar verið hafnað og vísast til umfjöllunar í kafla I. hér að framan.

í þessum kafla álitsins er í framhaldi færð fram allhörð gagnrýni um takmörkun eignarráða og í því 
sambandi minnt á grunnþætti eignarréttar og bent á hugtakið nuda proprietas úr Rómarrétti. Segir 
síðan að samkvæmt dómaframkvæind teljist hlutafjáreign og meðferð hlutafjár til eignarréttinda (e. 
possession ) í skilningi 1. gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu. Til þessa teljist m.a. réttur 
til að hafa áhrif á starfsemi hlutafélags. Engir almannahagsmunir (e. public interest ) sem helgað geti 
frávik frá þessu standi að baki frumvarpinu. Enginn vafi leiki á því, að mati frumvarpshöfundar, að 
frumvarpið, feli í sér brot gegn meginreglunni um vernd eignarréttinda, verði það að löguin.

Sem áður segir telur ráðuneytið hæpið að leggja megi að jöfnu hlutafélög og veiðifélög eins og gert er 
í lögfræðiálitinu. Vísast um þetta til umfjöllunar í kafla II.B, þar sem m.a. er bent á að veiðifélag á 
engin bein eignarréttindi sjálft heldur er vettvangur til tölcu sameiginlegra ákvarðana um ráðstöfun á 
eignarréttindum jarða eða eigenda þeirra. Er forsendum þessara sjónarmiða því hafnað.

Eignarrétturinn er friðhelgur skv. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Inntak beins eignarréttar ræðst um leið af 
gildandi lögum á hverjum tíma. Hann felur í sér samsafn lögvarðra réttinda eða heimilda á hendi 
eigenda. Réttinda sem geta verið háð margvíslegum reglum og bundin takmörkunum. Gott dæmi um 
þetta eru hin almennu lög um starfsemi veiðifélaga og þar með talið skylduaðild að þeim. Að þessu er 
vikið í þriðja kafla almennra athugasemda með frumvarpinu, þar sem bent er á að tilgangur 
skylduaðildarinnar er sá að stuðla að því að markmið laganna náist, þ.e. að tryggja skynsamlega, 
hagkvæma og sjálfbæra nýtingu fískstofna í ferskvatni og verndun þeirra. Skylduaðildin þjónar þeim 
tilgangi fyrst og fremst, svo sem þar segir, að vernda réttindi annarra í skilningi 2. mgr. 11. gr. 
mannréttindasáttmálans. A f þessu leiðir að löggjafanum ber rík skylda til þess að standa vörð um 
hagsmuni minnihluta veiðiréttarhafa í veiðifélögum, svo hagsmunir þeirra verði ekki fyrir borð 
bornir.

Án þess að ráðuneytið ætli sér að draga ályktanir a f takmörkuðum upplýsingum má taka dæmi um 
áform álitsbeiðanda sem sagt er frá í lögfræðiálitinu:

í álitinu kemur fram að í nafni verkefnisins „Six Rivers Conservation Project“ standi til að reisa 
laxastiga til að stækka búsvæði, grafa hrogn o.fl. Keinur fram að þetta verði geit með atbeina 
Hafrannsóknastofnunar og Imperial College í London. Þessi áform eru ekki á neinn hátt óvenjuleg. 
Veiðifélög hafa svo áratugum skiptir sett sér áætlanir um fiskrækt, reist fiskvegi, lagfært og bætt 
aðgengi og umhverfi veiðistaða í þeim tilgangi að treysta vöxt og viðgang fiskistofna og sjálfbæra 
nýtingu. Er raunar hverju veiðifélagi skylt að setja sér nýtingaráætlun, sem ber undir Fiskistofu til 
staðfestingar að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunar. Það sem vekur athygli er að fram kemur að 
álitsbeiðandi muni taka allan arð sinn af veiði (e. its proceeds ) og veita inn í þessa áætlun þannig að 
hún verði sjálfbær fjárhagslega og til hagsbótar fyrir „langtímaverndun laxastofna, vistkerfi 
byggðanna og nærsamfélag“.

í lax- og silungsveiðilögum er ekki gert ráð fyrir því að einstakir landeigendur eða félagsmemi í 
veiðifélagi ráðist á eigin reikning í fiskræktarframkvæmdir heldur að þær verði gerðar á félagslegum



grundvelli á vettvangi veiðifélags. Má til hliðsjónar vísa til e. liðar 1. mgr. 37. gr. laganna þar sem 
segir að skylt sé að nýta eignir veiðifélags og ráðstafa með „sem arðbærustum hætti“ iyrir 
félagsmenn. Með reglum um sameiginlega ákvarðanatöku, m.a. um veiðitíma, reglur um veiði og 
fjölda stanga, sem og um ráðstöfun arðs samkvæmt arðskrá er horft til þess að hlunnindi veiðijarða 
séu arðgæf. Komi til áforrn í þá átt að verja öllum tekjum veiðifélags „inn á við“, jafnvel án tillits til 
minnihluta félagsmanna í veiðifélagi, vekur það sérstök álitaefni gagnvart skyIduaði 1 darreglum. Slík 
áform, sé þeim til að dreifa, geta rýrt verðgildi jarðeigna og um leið grafið undan þeim sjónarmiðum 
sem standa að balci fclagsskyldu í veiðifélögum.

Verður einnig með vísan til þessa að efast um þau rök sem færð eru fram í lögfræðiálitinu um brot á 
grundvallarréttindum um vernd eignarréttar.

IV. Sainantelcið

Alit dr. Baudenbacher er athygli vert sem innlegg fyrir umræðu um frumvarp á þskj. 272. Ráðuneytið 
telur engu að síður að í því séu verulegar veilur og hafnar þeim meginsjónarmiðum sem þar eru færð 
fram.


