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Skrifstofa Alþingis 
Nefndarsvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Selfossi, 20. maí 2020
Tilvísun: 2005133

Efni: Umsögn Matvælastofnunar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði 
sjávarútvegs, fiskeldis, lax og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu. 
Þingskjal 1221 -  713. mál.

Vísað er til erindis vegna frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax 
og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu.

Í umsögn þessari er fjallað um 15. gr. frumvarpsins sem varðar breytingar á lögum um varnir gegn 
fisksjúkdómum og fyrirkomulagi við sótthreinsun á notuðum búnaði sem fluttur er til landsins.

Núverandi fyrirkomulag sótthreinsunar notaðs veiðiútbúnaðar sem fluttur er til landsins hefur um nokkurt 
skeið verið til umfjöllunar hjá Matvælastofnun. Ritaði stofnunin Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 
erindi vegna þessa máls þann 24. janúar 2019. Var tillaga stofnunarinnar um nýtt orðalag 8. gr. laga um 
varnir gegn fisksjúkdómum nr. 60/2006 svo hljóðandi:

Skylt er að sótthreinsa veiðitæki, veiðibúnað, báta og annan sambærilegan búnað sem notaður 
hefur verið erlendis, áður en leyfilegt er að nota hann við veiðar í íslenskri landhelgi enda liggi ekki 
fyrir fullnægjandi vottorð, að mati Matvælastofnunar um að búnaðurinn hafi verið sótthreinsaður 
erlendis. Matvælastofnun getur falið umráðamönnum veiðistaða framkvæmd aðgerða samkvæmt 
þessari grein í samræmi við reglur sem Matvælastofnun setur.

Sú tillaga sem nú liggur fyrir í frumvarpi þessu er efnislega mjög lík tillögu Matvælastofnunar, að því undan 
skyldu að gert er ráð fyrir að Matvælastofnun geti leitað liðsinnis tollayfirvalda um sótthreinsun innflutts 
notaðs veiðiútbúnaðar. Matvælastofnun er ekki andsnúin heimildar til að leita til tollayfirvalda, þó verður að 
benda á að ólíklegt sé að stofnunin muni leita til tollayfirvalda um slíka sótthreinsun, þar sem það liggur 
beinast við að framkvæmdin sé að öllu leyti í höndum eigenda/umráðamönnum veiðisvæða og að mestu 
leyti á ábyrgð þeirra.

Í lok 5. kafla (samráðskafli) greinargerðar sem fylgdi frumvarpi þessu, er fjallað um athugasemd 
Landsambands veiðifélaga sem barst í samráðsgátt stjórnvalda (mál nr. S-40/2020). Í þessari umfjöllun er 
komið inn á þær ástæður sem liggja til grundvallar því að taka ekki tillit til athugasemda Landsambandsins 
í ríkara mæli en gert er. Matvælastofnun tekur undir röksemdir flytjanda frumvarpsins þar um.

Það er faglegt mat sérfræðinga Matvælastofnunar í dýrasjúkdómum að sú smithætta sem stafar af 
innfluttum notuðum veiðiútbúnaði sé hverfandi og réttlæti ekki jafn íþyngjandi kvaðir eins og verið hafa, og
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Landssamband veiðifélaga óskar eftir að verði lítt breytt. Eðlilegt hyggjuvit vísar einnig til þess að ábyrgð á 
smitvörnum og öðru umhverfi veiðisvæða sé, eins og framast er unnt, best fyrir komið hjá eigendum og 
umráðamönnum þeirra.

Jafnvel þótt að seljandi veiðileyfis og veiðimaður hittist aldrei þá er veiðifélagi einfalt að setja veiðimanni 
skilyrði um framvísun gagna með rafrænum hætti eða óska eftir því að veiðimaður fari á tiltekin stað með 
sinn búnað til sótthreinsunar. Einnig verður að minnast á að sótthreinsun umrædds veiðiútbúnaðar er ekki 
flókið ferli. Ekki þarf að koma upp sérstöku húsnæði til slíkrar sótthreinsunar og má hún vera framkvæmd 
hvar og hvenær sem er.

Virðingarfyllst, 
f.h. Matvælastofnunar

Viktor S. Pálsson
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