
Nefndasvið Alþingis,
Atvinnuveganefnd Alþingis
101 Reykjavík

Sent í tölvupósti á netfangið nefndasvid@althingi.is

Reykjavík, 22. febrúar 2022

Efni: Umsögn NASF á Íslandi um: „Tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á laga- og 
reglugerðaumhverfisjókvíaeldis", Þingskjal 93, mál nr. 93 sent í tölvupósti 9. febrúar.

Umsagnaraðili
NASF á Islandi, kt. 601217-2440, með skráð aðsetur að Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík, er 
náttúruverndarsamtök sem hafa vernd Norður-Atlantshafslaxins að meginmarkmiði. Formaður 
NASF á Islandi er Friðleifur Egill Guðmundsson, kt. 180680-6169 og framkvæmdastjóri er Elvar 
Friðriksson kt. 111189-2349.

NASF á Islandi (hér eftir „NASF") stendur fyrir North Atlantic Salmon Fund og er afsprengi 
Verndarsjóðs villtra laxastofna, sem Orri Vigfússon heitinn stofnaði og rak í 27 ár.

Umsögn

Aðrar eldisaðferðir og umhverfisvænni atvinnusköpun
NASF hefur í fyrri umsögnum sínum til Alþingis lagt áherslu á að fiskeldi í opnum sjókvíum er 
varhugaverð starfsemi og dæmin sanna að neikvæð áhrif fyrir náttúru og villta fiskistofna eru 
mikil. Þessi afstaða hefur ekki breyst og því vill NASF koma því á framfæri til atvinnuveganefndar 
að leggja fyrst og fremst áherslu á hvernig hægt sé að stýra fiskeldi í umhverfisvænni átt. 
Þekking á fiskeldi í lokuðum kerfum er mikil á Islandi og ætti allt fiskeldi á Islandi að fara fram í 
slíkum kerfum hér á landi til að takmarka áhættu fyrir umhverfið. Mengunin og 
umhverfishættan af fiskeldi í opnum sjókvíum spillir þeirri hreinu ímynd sem Islendingar hafa 
skapað sér við matvælaframleiðslu. Það er hagsmunamál fyrir alla þjóðina að halda í þá hreinu 
ímynd og koma í veg fyrir að fiskeldi í opnum sjókvíum spilli henni. Það er að auki mikil áhætta 
fólgin í því að ætla að bjarga atvinnuuppbyggingu á Vest- og Austfjörðum með sjókvíaeldi einu.
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Sjókvíaeldi er á útleið í mörgum löndum og forstjórar þeirra norsku fyrirtækja sem eiga íslensku 
sjókvíaeldisfyrirtækin hafa sjálfir sagt að framtíðin liggi ekki í opnum sjókvíum. Þetta er því 
svolítið eins og að setja öll eggin í sömu körfuna og uppgötva síðan að karfan er svo gömul og 
slitin að hún heldur ekki einu sinni eggjunum.

Gjaldtaka
Þar sem að sjókvíaeldi er flokkað sem mengandi starfsemi er mikilvægt að gjaldtakan taki mið 
af því að koma í veg fyrir og bæta fyrir þann skaða sem af eldinu hlýst. Því ætti gjaldtaka í 
sjókvíaeldi að greiða fyrir árvaka og aðrar vöktunaraðgerðir í laxveiðiám. Eins sorglegt og það 
er að þurfa að taka myndband af hverjum laxi sem gengur í vatnsfall vegna hættu af 
strokulöxum úr sjókvíaeldi þá er það því miður raunveruleikinn ef haldið verður áfram á sömu 
braut. Það er því mikilvægt að sjókvíaeldisfyrirtækin beri sjálf kostnaðinn af þeim skaða sem 
hlýst af starfsemi þeirra. Einnig ætti gjaldtaka í sjókvíaeldi að standa undir kostnaði sem hlýst 
af eftirliti og uppbyggingu samgöngumannvirkja (hafna og vega). Þá þurfa þau einnig að bæta 
landeigendum þann skaða sem þeir verða fyrir vegna umsvifa eldisfyrirtækjanna. Það segir sig 
sjálft að eftirlitið á að vera í höndum óháðra aðila og stofnana. Eftirlit í núverandi mynd er langt 
frá því að vera fullnægjandi og þarf að auka það til muna. Eins og löggjöfin er í dag er lögð 
áhersla á innra eftirlit fyrirtækjanna sjálfra. Það er óásættanlegt í ljósi þess að hvatar eru fyrir 
hendi fyrir fyrirtækin að hagræða upplýsingum úr innra eftirliti. Sem dæmi má nefna að 
fyrirtækin gætu misst alþjóðlegar vottanir eða takmarkað möguleika sína á að færa út kvíarnar 
- í bókstaflegri merkingu.

Skaðabætur
I tillögunni er fjallað mikið um atvinnusköpun, verðmæti og jákvæð áhrif á sveitarfélög. Það er 
því rétt að minnast á þau gríðarlegu verðmæti sem búið er að skapa í dreifðum byggðum 
landsins sem treysta á tekjur af laxveiði. Island er einhver eftirsóttasti áfangastaður í heimi fyrir 
lax- og silungsveiðimenn. Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst að landið hefur verið þekkt fyrir 
að vera ósnert og hreint og að villti fiskurinn er hafður í hávegum. Það er einróma álit 
vísindasamfélagsins að sjókvíaeldi er stærsta ógnin við villta laxastofna í heiminum og því er 
sjókvíaeldi á Islandi að stefna þessum dreifðu byggðum í hættu með því að draga úr líkum á að 
bændur og aðrir landeigendur geti haft tekjur af þessum náttúrulegu hlunnindum sínum. 
Nýlega var villti laxinn í Noregi settur á válista, og þurft hefur að loka nokkrum laxveiðiám þar í 
landi. Erfðablöndun er orðin mikil og lúsin sem fylgir sjókvíaeldi drepur sjógönguseiði villtra 
laxfiska. Við þetta verða nærsamfélög þessara laxveiðiáa af miklum tekjum og ímynd Noregs 
hefur orðið fyrir gríðarlegum skaða sem verður seint bættur.

Ef haldið er áfram á þeirri braut sem stjórnvöld eru á núna þá mun hið sama gerast hér á landi. 
Því ætti atvinnuveganefnd að móta stefnu í því hver og hvernig á að greiða skaðabætur til 
landeigenda ef svo fer fram sem horfir. Stefna íslenskra stjórnvalda á að vera að beina öllu 
laxeldi í framleiðsluaðferðir sem eru í sátt við náttúruna. Laxeldi í opnum sjókvíum er óboðleg 
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aðferð til matvælaframleiðslu og Ísland á að sjá sóma sinn í því að snúa tafarlaust af þeirri 
vegferð sem við erum komin á.

Þá má spyrja hvað gerist ef sjókvíaeldisfyrirtækin ákveða að ekki sé lengur hagstæðast að starfa 
í þeim bæjarfélögum sem þau starfa í núna? Mun gjaldtaka sem rennur til sveitarfélaga taka 
mið af því?

Lögfesting bannsvæða
I tillögunni er vísað til ákvörðunar ráðherra frá 2004 um að einungis megi stunda sjókvíaeldi á 
Vest- og Austfjörðum. Það er því rétt að vekja athygli á því að þessi ákvörðun er í formi 
auglýsingar og því ekki fest í lög. Það er gríðarlega mikilvægt að auglýsing þessi verði lögfest 
sem allra fyrst. Það er ekki boðlegt að einn ráðherra geti nánast upp á sitt einsdæmi ákveðið 
að breyta þessari mikilvægu takmörkun. Einnig ber að nefna að Eyjafjörður ætti að vera 
bannsvæði fyrir sjókvíaeldi. Eldi í Eyjafirði myndi skapa gríðarlega hættu fyrir vatnasvæði sem 
eru viðkvæm fyrir. Ber þar helst að nefna Laxá í Aðaldal, Skjálfandafljót, Fnjóská og Eyjafjarðará. 
Í raun mætti segja að allar ár á Norðurlandi væru í hættu frá sjókvíaeldi í Eyjafirði þar sem 
rannsóknir eru sífellt að leiða í ljós að strokulaxar synda lengra og laxalús dreifir sér yfir stærri 
svæði en áður var talið.

Skipun fulltrúa
Í tillögunni kemur eftirfarandi fram:
„Alþingi ályktar að fela innviðaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra að skipa starfshóp til þess að yfirfara laga og reglugerðaumhverfi 
sjókvíaeldis með hliðsjón af gjaldtöku af fiskeldi."

Það er mat NASF að nauðsynlegt sé að fulltrúi sé í starfshópnum frá frjálsum 
náttúruverndarsamtökum og frá Landssambandi veiðifélaga. Sökum eðlis starfseminnar ætti 
gjaldtaka að taka mið af því að takmarka og bæta fyrir umhverfisskaða. Því er nauðsynlegt að í 
starfshópnum sé fulltrúi sem talar fyrir hagsmunum náttúru og villtra laxfiskastofna. Þar er ekki 
eingöngu um náttúruvernd að ræða, náttúrunnar vegnar, heldur eru miklir fjárhagslegir 
hagsmunir í húfi.

NASF þakkar fyrir tækifærið til að koma á framfæri athugasemdum sínum um tillöguna. Það er 
okkar von að innihald þessarar umsagnar verði tekið efnislega fyrir. Jafnframt býður NASF fram 
aðstoð sína við ráðgjöf í þessum mikilvæga málaflokki.
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Virðingarfyllst,
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