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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis og 
lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu (mál 713)

Hafrannsóknastofnun fékk sent til umsagnar mál 713, frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum 

á sviði sjávarútvegs, fiskeldis og lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu. 

Breytingarnar er eðlileg hreinsun í lagasafninu og eytt er úreltum og óþörfum lögum og lagagreinum. 

Varðandi breytingar á 1. og 2. grein frumvarpsins er ákvæðum um dragnótaveiðar og leyfi vegna þeirra 

breytt án þess þó að það hafi mikil áhrif á þær veiðar. Er það gert til einföldunar að tillögu Fiskistofu. 

Hafrannsóknastofnun gerir ekki athugasemdir við þær breytingar.

Þá er í 3. grein frumvarpsins eðlileg breyting þannig að skyndilokanir eru færðar frá 

Hafrannsóknastofnun til Fiskistofu. Er það í samræmi við hlutverk þessara stofnana og þá reynslu sem 

er af skyndilokunum og greint er frá í greinargerð með frumvarpinu. Áfram er gert ráð fyrir að 

Hafrannsóknastofnun geri tillögur til ráðherra um viðmiðunarmörk á smáfiski. Hafrannsóknastofnun 

styður þessar breytingar.

Í 15. grein frumvarpsins er gerð tillaga um breytingar á sótthreinsun veiðitæki sem koma inn í landið. 

Erfitt er að tryggja að notuð veiðitæki sem nota á til veiða í ám og vötnum séu sótthreinsuð. Ákveðin 

hætta er á að sóttkveikjur og framandi lífverur berist með slíkum tækjum. Því er varhugavert að bjóða 

ekki áfram upp á slíka sótthreinsun við komu fólks til landsins. Þessu til viðbótar mætti bjóða upp á slíkt 

við veiðiár. Hafrannsóknastofnun hvetur því til að áfram sé boðið upp á slíka sótthreinsun við komu 

veiðifólks til landsins þó sjálfsagt sé að Matvælastofnun feli öðrum að sjá um slíkt.

Að öðru leyti styður stofnunin að frumvarpið verði að lögum.

Virðingarfyllst,

Sigurður Guðjónsson, forstjóri
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