
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1325  —  596. mál.

Nefndarálit

um frv. til l. um varnir gegn fisksjúkdómum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Atla Má Ingólfsson, lögfræðing frá
landbúnaðarráðuneyti, Karl Axelsson hrl., Sigurð Guðjónsson frá Veiðimálastofnun, Óðin
Sigþórsson frá Landssambandi veiðifélaga, Ingólf Þorbjörnsson og Hans Unnþór Ólason frá
Landssambandi stangaveiðifélaga, Sigurjón Valdimarsson, formann veiðifélags Norðurár,
Sigurð Jakobsson frá veiðifélaginu Flóka, Pétur Jónsson, formann veiðifélags Andakílsár,
Sigvalda Ásgeirsson, formann veiðifélags Reykjadalsár, Bjarna Júlíusson frá Stangaveiði-
félagi Reykjavíkur, Jóhannes Sturlaugsson frá Laxfiskum ehf., Jón Gíslason og Árna Ísaks-
son frá Landbúnaðarstofnun, Sigurbjörgu Gísladóttur og Kristján Geirsson frá Umhverfis-
stofnun, Orra Vigfússon, Höllu Björnsdóttur og Steingrím Eiríksson frá Norður- Atlantshafs-
laxasjóðnum, Matthías Á. Mathiesen, fulltrúa eigenda jarðarinnar Skóga í Borgarfjarðarsveit,
Aron Jóhannsson, Helga Þorsteinsson, Hauk Halldórsson frá Félagi eigenda sjávarjarða við
austanverðan Eyjafjörð og Sigurgeir Þorgeirsson og Árna Snæbjörnsson frá Bændasamtökum
Íslands.

Umsagnir bárust nefndinni frá Sýslumannafélagi Íslands, Landssambandi veiðifélaga,
Landssambandi stangaveiðifélaga, Náttúrufræðistofnun Íslands, Fisksjúkdómanefnd, Um-
hverfisstofnun og Landvernd.

Frumvarpið er afrakstur heildarendurskoðunar á lax- og silungsveiðilögunum en með
frumvarpinu er verið að setja í sérlög ákvæði um varnir gegn fisksjúkdómum sem nú eru í
lögum um lax- og silungsveiði, nr. 70/1976, en ekki eru þó gerðar neinar verulegar efnis-
breytingar á þeim. Hlutverki fisksjúkdómanefndar er þó nokkuð breytt þar sem henni er nú
ætlað ráðgjafarhlutverk en samkvæmt núgildandi lögum er nefndin sjálfstætt stjórnvald.
Frumvarpið er flutt samhliða frumvarpi til laga um Veiðimálastofnun, frumvarpi til laga um
fiskrækt, frumvarpi til laga um eldi vatnafiska og frumvarpi til laga um lax- og silungsveiði.

Við umfjöllun nefndarinnar var rætt um forgöngu um fisksjúkdómarannsóknir. Samkvæmt
núgildandi lögum skal fisksjúkdómanefnd hafa forgöngu um fisksjúkdómarannsóknir og gera
tillögur til ráðherra um aðferðir til varna gegn útbreiðslu fisksjúkdóma og annað er að fisk-
sjúkdómum lýtur. Með þeirri breytingu sem gerð er á hlutverki og stjórnsýslustöðu fisksjúk-
dómanefndar tekur Landbúnaðarstofnun við því hlutverki að hafa forgöngu um framan-
greindar rannsóknir. 

Nefndin leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu: 
1. Lögð er til breyting á 1. gr. þannig að tekið sé fram í markmiðsgreininni að markmið

laganna sé einnig að vernda lífríki lagardýra. Nefndin telur þó að taka verði sérstaklega
fram að eingöngu er um að ræða lagardýr sem eru alin upp í eldisstöð á landi eða í sjó.

2. Þá leggur nefndin til breytingar á 3. gr. Í fyrsta lagi er lögð til breyting á 10. tölul. um
hafbeit. Misræmi var á milli skilgreiningarinnar annars vegar og hins vegar skýringa á
hugtakinu. Breytingin er eingöngu orðalagsbreyting á skilgreiningunni. Í öðru lagi er
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lögð til breyting á 22. tölul. á þá leið að villtur fiskstofn verði skilgreindur sem fiskstofn
þar sem meiri hluti fisks er klakinn í náttúrulegu umhverfi, elst þar upp og er kominn
undan villtum foreldrum. Framangreind breyting er til samræmis við þá skilgreiningu
sem kemur fram í frumvarpinu um lax- og silungsveiði. 

3. Lagðar eru til breytingar á 4. gr. frumvarpsins. Í fyrsta lagi er lögð til sú breyting á 2.
mgr. að fellt sé brott að „rannsóknardeild fisksjúkdóma“ í Tilraunastöð Háskóla Íslands
í meinafræði að Keldum tilnefni einn aðila í fisksjúkdómanefnd. Breytingin lýtur ein-
göngu að því að ekki sé tilgreind nein deild heldur eingöngu tilvísun til Tilraunastöðvar
Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Í öðru lagi leggur nefndin til að 3. mgr. um
að ráðherra sé heimilt að setja reglugerð um nánari framkvæmd laganna falli brott. Telja
verður að ákvæðið sé óþarft þar sem í 11. gr. er almennt ákvæði um reglugerðarheimildir
og nægilegt að kveðið sé á um það í þeirri grein.

4. Þá leggur nefndin til að bætt verði við 10. gr. sem fjallar um viðbrögð við sjúkdómum
og sníkjudýrum í veiðivatni eða fiskeldisstöð að hafa verði hliðsjón af lögum nr.
25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. Þau lög taka til eldisfiska og getur
landbúnaðarráðherra samkvæmt þeim lögum að fengnum tillögum Landbúnaðarstofnun-
ar fyrirskipað nauðsynlegar ráðstafanir í ákveðnum tilvikum vegna dýrasjúkdóma. Enn
fremur eru þar mun ítarlegri ákvæði m.a. um refsingar ef fyrirmælum laganna er ekki
fylgt og um bótarétt til handa þeim er verða fyrir tjóni. Nefndin bendir því á að skoða
verði framangreint ákvæði með hliðsjón af lögum um dýrasjúkdóma, nr. 25/1993.
Ákvæði 10. gr. getur þó átt við þar sem um er að ræða minni háttar tilvik sem ekki
þarfnast eins mikilla ráðstafana og áskilið er í lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn
þeim. 

5. Lagt er til að við 1. mgr. 11. gr. verði bætt að haft verði samráð við Veiðimálastofnun
og erfðanefnd landbúnaðarins við gerð reglugerðar. Þar sem komið geta upp tilvik þar
sem framangreindar stofnanir eða þær sem nú eru nefndar í 11. gr. frumvarpsins tengist
ekkert þeirri reglugerð sem á að setja er því æskilegt að setja inn í greinina orðalagið
„eftir því sem við á“.

6. Lagðar eru til breytingar á 13. gr. frumvarpsins. Í fyrsta lagi er lagt til að lögin taki gildi
1. júlí 2006 í stað 1. júní 2006 og í öðru lagi að gerðar verði breytingar á lögum um
Landbúnaðarstofnun, nr. 80/2005, og lögum um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr.
50/1986, til að lagfæra tilvísanir í lögunum og samræma þau við breytt hlutverk fisk-
sjúkdómanefndar. 

7. Að lokum er lögð til breyting á ákvæði til bráðabirgða þannig að einum fulltrúa frá
Félagi eigenda sjávarjarða verði bætt við samráðsnefndina og með því komi fleiri hags-
munaaðilar að henni.

Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með fyrrnefndum breytingum sem gerð
er tillaga um í sérstöku þingskjali. 

Margrét Frímannsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. 

Alþingi, 4. maí 2006.

Drífa Hjartardóttir,
form., frsm.
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