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Alþingi,
atvinnuveganefnd,
Austurstræti 8-12,
101 REYKJAVÍK.

Reykjavík, 18. maí 2020.

Málsnr.: 200218-0073.

Efni: Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna 
einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 713. mál.

Frumvarpsdrögin voru fyrst birt í samráðsgátt stjórnvalda þann 14. febrúar 2020. 
Landssamband veiðifélaga veitti rafræna umsögn um drögin þann 25. febrúar 2020.

Landssamband veiðifélaga lagðist gegn 15. gr. frumvarpsins. Þrátt fyrir skýra afstöðu 
Landssambandsins ákvað sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að leggja málið fyrir Alþingi.

Atvinnuveganefnd óskaði eftir umsögnum um málið frá Fiskistofu, Matvælastofnun, Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Gerð 
er athugasemd við að ekki hafi verið óskað eftir umsögn Landssambands veiðifélaga við 
frumvarpið.

Í 5. kafla athugasemda frumvarpsins kemur fram að frumvarp þetta sé afrakstur ,, [...] víðtæks 
samráðs sem haft var við helstu hagsmunaaðila og stofnanir ráðuneytisins.“ Þetta víðtæka 
samráð náði ekki til Landssambands veiðifélaga þrátt fyrir að félagsmenn þess hafi augljósa og 
mikla hagsmuni af þessum fyrirhuguðu breytingum. Landssambandi veiðifélaga var ekki 
kunnugt um að þessar breytingar á sjúkdómavömum væru fyrirhugaðar fyrr en umsagnarbeiðni 
barst frá samráðsgátt stjórnvalda og búið að semja frumvarpsdrögin. Það hefði farið betur á því 
að hafa raunverulegt samráð við þá aðila sem hafa hagsmuni af málinu heldur en að skrifa 
langan texta um hversu víðtækt samráðið hafi verið. Með því að hafa samráð við Landssamband 
veiðifélaga um málið hefði mátt koma í veg fyrir að Alþingi eyddi mikilvægum tíma sínum í 
fjalla um mál sem augljóst er að ekkert erindi á þangað.

Með frumvarpinu er lagt til að reglum um sótthreinsun veiðitækja verði breytt. Í stað þess að 
veiðitæki þurfi að sótthreinsa áður en þau koma inn í landið er lagt til að nægilegt verði að þau 
verði sótthreinsuð áður en þau verði notuð til veiða í íslensku veiðivatni. Þá er jafnframt lagt til 
að Matvælastofnun geti falið umráðamönnum veiðistaða framkvæmd aðgerða samkvæmt 
þessari grein í samræmi við reglur sem stofnunin setur.

Landssamband veiðifélaga leggst gegn tillögunni og telur mikilvægt að sjúkdómavamir verði 
áfram á ábyrgð Matvælastofnunar eða annarra þar til bærra stjórnvalda. Veiðifélög hafa mjög 
oft ekki aðstöðu eða forsendur til þess að tryggja að sótthreinsun veiðitækja fari fram. Í mjög 
mörgum tilvikum koma veiðimenn erlendis frá til þess að veiða í ám eða vötnum þar sem er 
ekki veiðihús eða staðarhald. Þá eru veiðifélög yfirleitt ekki í neinu beinu sambandi við 
veiðimenn sem koma erlendis frá. Í mörgum tilvikum er líka um erlendar ferðaskrifstofur að 
ræða en það getur reynst erfitt að koma þessari ábyrgð yfir á þær.
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Í athugasemdum með frumvarpinu segir að núgildandi reglur feli í sér flókna framkvæmd. Það 
er ekkert flókið við framkvæmdina eins og hún er í dag heldur þvert á móti hefm núverandi 
fyrirkomulag reynst vel. Það er vandséð hvernig það felur í sér einföldun á regluverki að fela 
hátt í 200 veiðifélögum umsjón með sótthreinsun á veiðitækjum með tilheyrandi kostnaði og 
umstangi í stað þess að einn aðili sinni þessu í Leifsstöð.

Landssamband veiðifélaga leggur til að þessar sjúkdómavarnir verði áfram á ábyrgð 
Matvælastofnunar og að sótthreinsun veiðitækja fari fram á flugvöllum og höfnum en að öðrum 
kosti er hætt við því að brotalöm verði í þessum mikilvægu vörnum.

Landssamband veiðifélaga tekur að endingu undir umsögn Fiskistofu að því er varðar 15. gr. 
frumvarpsins, dags. 15. maí 2020.

Virðingarfyllst,

Elías Blöndal Guðjónsson, 
framkvæmdastj óri.


