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Efni: Umsögn NASF á Islandi um Þingskjal 1100 — 640. mál 

Umsagnaraðili

NASF á Íslandi, kt. 601217-2440, með skráð aðsetur að Bergþórugötu 55, 101 Reykjavík, er 

náttúruverndarsamtök sem hafa vernd Norður-Atlantshafslaxins að meginmarkmiði. Formaður 

NASF á Íslandi er Friðleifur Egill Guðmundsson, kt. 180680-6169 og framkvæmdastjóri er Elvar 

Örn Friðriksson, kt. 111189-2349.

NASF á Íslandi (hér eftir „NASF") stendur fyrir North Atlantic Salmon Fund og er afsprengi 

Verndarsjóðs villtra laxastofna kt. 550692-2449, sem Orri Vigfússon heitinn stofnaði og rak í 27 

ár.

Umsögn

NASF hefur alla tíð haft skýra afstöðu gagnvart sjókvíaeldi, og hefur sú afstaða komið fram í 

fyrri umsögnum og athugsemdum. NASF telur það mikið áhyggjuefni hversu hratt sjókvíeldi 

hefur vaxið hér á landi, og þá helst vegna þess að sjókvíeldi er talin stærsta hættan sem steðjar 

að villtum laxi. Mögulegt er að stunda fiskeldi á mun umhverfisvænni hátt sem hefur ekki 

skaðleg áhrif á villta stofna, til dæmis í landeldi og í lokuðum sjókvíum. NASF vill koma þessu til 

skila áður en farið verður sérstaklega í tillögu um þingsályktun.

NASF telur að ef að stunda á fiskeldi í opnum sjókvíum þá sé nauðsynlegt að regluverk og 

umgjörð um gjaldtöku sé skýr. Það er því ánægjulegt að sjá að nú standi til að skipa starfshóp 

sem á að skoða þessi málefni.

NASF vill þó gera athugasemd við það að enginn fulltrúi umhverfis- og náttúruverndar er í 

hópnum. Umhverfisráðherra ætti að skipa meðlim í starfshópinn þar sem að sjókvíaeldi er 

flokkað sem mengandi iðnaður og það eru jú helst umhverfisáhrifin sem eru umdeild þegar 

kemur að þessum iðnaði. Einnig ætti Landsamband Veiðifélaga og/eða náttúru- og 

laxaverndunarsamtök að skipa meðlim. Helsta ástæðan fyrir því er að í öllum héröðum landsins 

eru íbúar sem treysta á tekjur af laxveiði og afkoma þeirra getur orðið fyrir miklum áhrifum af



sjókvíaeldi. Sjókvíaeldi ógnar tilvist villtra laxastofna og því ættu þessir aðilar að skipa meðlim í 

starfshópinn.

NASF vonar að umsögn þessi verði tekin efnislega til greina og að skipun starfshópsins taki mið 

af henni.
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