
 

Þskj. 981  —  590. mál.

Frumvarp til laga
um hvali.

(Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009–2010.)

1. gr.
Hvalastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er

að stuðla að verndun hvala samhliða hagkvæmri og sjálfbærri nýtingu hvalastofna. Ráðherra
skal við ákvarðanir í þessu efni líta til hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna.

Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óaftur-
kallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.

2. gr.
Lög þessi gilda um veiðar íslenskra skipa á hvölum innan íslenskrar fiskveiðilögsögu og

eftir því sem við getur átt um hvalveiðar íslenskra skipa utan íslenskrar fiskveiðilögsögu.
Jafnframt gilda lög þessi um vinnslu og nýtingu hvalaafurða.

3. gr.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fer með yfirstjórn hvalveiða samkvæmt þessum

lögum.
Hafrannsóknastofnunin annast vísindalega ráðgjöf fyrir ráðuneytið um vernd og sjálfbæra

nýtingu hvalastofna hér við land.
Fiskistofa annast útgáfu leyfa til veiða á hvölum og eftirlit með þeim. Ráðherra setur

reglugerð um framkvæmd og inntak eftirlits Fiskistofu.
Matvælastofnun annast eftirlit með vinnslu og heilbrigði hvalaafurða. Ráðherra setur

reglugerð um vinnslu og heilbrigðiseftirlit með hvalaafurðum. Jafnframt setur ráðherra reglur
um hámarksnýtingu hvals.

4. gr.
Allar veiðar á hval eru bannaðar án sérstaks leyfis Fiskistofu. Veiðar á smáhvölum skulu

þó aðeins háðar leyfi Fiskistofu að þær séu stundaðar í atvinnuskyni. Til smáhvala flokkast
þeir hvalir sem hvorki teljast til skíðishvala (Mysticeti) né búrhvals (Physeter macrocepha-
lus). Föngun á lifandi hvölum er bönnuð nema að fengnu sérstöku leyfi ráðherra.

Við veitingu leyfa til hvalveiða koma aðeins til greina skip sem hafa haffærisskírteini og
skrásett eru á skipaskrá Siglingastofnunar Íslands. Skulu eigendur þeirra og útgerðir full-
nægja skilyrðum til að stunda veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands sem kveðið er á um í lögum
um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa
í fiskveiðilandhelgi Íslands.
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5. gr.
Ráðherra getur í reglugerð sett öll þau ákvæði sem hann telur nauðsynleg til að framfylgja

ákvörðunum sem samþykktar hafa verið á grundvelli alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að.
Hafi Ísland nýtt sér rétt sinn til að mótmæla eða gera fyrirvara við samþykktir um vernd

og nýtingu hvalastofna sem gerðar hafa verið á grundvelli alþjóðasamninga sem Ísland er
aðili að getur ráðherra að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar sett í reglugerð
reglur sem hann telur nauðsynlegar til að tryggja vernd og hagkvæma nýtingu hvalastofna.

6. gr.
Hafrannsóknastofnunin gerir, á grundvelli sjálfbærrar nýtingar, tillögur til ráðherra um

veiðiþol nytjahvala til tveggja ára í senn. Tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar skulu liggja
fyrir eigi síðar en í júní annað hvert ár vegna tveggja næstu almanaksára.

Ráðherra skal, áður en hann tekur ákvörðun um fyrirkomulag hvalveiða kynna tillögur
Hafrannsóknastofnunarinnar og forsendur þeirra og veita þeim sem vilja koma athugasemd-
um sínum á framfæri við ráðherra mánaðarfrest til þess. Að þeim fresti liðnum ákveður ráð-
herra með reglugerð hvaða tegundir hvala skuli leyft að veiða á tilteknu veiðitímabili og hve
marga hvali af hverri tegund. Sú ákvörðun tekur ekki til veiða á smáhvölum nema ráðherra
hafi ákveðið að setja frekari reglur um veiðar á þeim.

Þá ákveður ráðherra í reglugerð fyrirkomulag veiða á komandi veiðitímabili og getur hann
m.a. ákveðið að skipta skuli þeim fjölda hvala, sem leyfilegt er að nýta úr hverri tegund á
viðkomandi veiðitímabili, að hluta eða öllu leyti á einstök skip eða svæði. Við þá ákvörðun
getur hann m.a. tekið mið af veiðireynslu, búnaði og stærð skips.

7. gr.
Ráðherra kveður í reglugerð á um nánara fyrirkomulag hvalveiða og getur hann: 

1. Bannað eða takmarkað veiðar á tilteknum hvalategundum eða á ákveðnum svæðum.
2. Bannað veiðar á tilteknum hvalategundum undir ákveðinni lágmarksstærð.
3. Bundið veiðar á tilteknum hvalategundum við ákveðið tímabil.
4. Takmarkað fjölda veiddra hvala úr einstökum tegundum á tilteknu svæði eða í tiltekinn

tíma.
Ráðherra setur reglur um veiðiaðferðir og búnað við veiðar á einstökum hvalategundum

og skulu þær reglur aldrei ganga skemur en reglur sem settar hafa verið í alþjóðlegum sam-
þykktum sem Ísland er aðili að. Þannig skal tryggt að ávallt sé þeim veiðiaðferðum beitt sem
deyða hvalinn á sem skemmstum tíma.

8. gr.
Fiskistofa annast útgáfu leyfa til hvalveiða. Þegar fyrir liggja ákvarðanir ráðherra um

fyrirkomulag hvalveiða, sbr. 6.–7. gr., kynnir Fiskistofa þær reglur og auglýsir síðan eftir
umsóknum um veiðileyfi. Í auglýsingu Fiskistofu skal koma fram að upplýsingar um eftir-
farandi atriði skuli ávallt fylgja umsóknum:
1. Stærð og gerð veiðiskips.
2. Útbúnað veiðiskips.
3. Þekkingu og reynslu áhafnar af hvalveiðum.
4. Skotvopnaleyfi og þjálfun í meðferð skotvopna.
5. Þátttöku í námskeiði viðurkenndu af Fiskistofu í meðferð skutulbyssa og sprengiskutla

og í aflífunaraðferðum við hvalveiðar.
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6. Aðstöðu til vinnslu afurða sem er viðurkennd af Matvælastofnun.
7. Önnur atriði er máli skipta að mati Fiskistofu.

Leyfi til hvalveiða eru gefin út til tveggja ára í senn. Gjald fyrir leyfi til hvalveiða er
17.500 kr. og rennur það til Fiskistofu.

9. gr.
Eftirlitsaðilum Fiskistofu er heimilt að fara í veiðiferðir með hvalskipum og fara um borð

í skip til athugunar á farmi, veiðarfærum og dagbók.
Eftirlitsaðilum Matvælastofnunar er heimill óhindraður aðgangur að þeim stöðum þar sem

framleiðsla og/eða dreifing hvalaafurða á sér stað. Jafnframt er eftirlitsaðilum Fiskistofu
heimill aðgangur að öllum gögnum sem varða veiðar og vinnslu. Útgerðarmönnum, skip-
stjórnarmönnum og kaupendum afla, svo og umboðsmönnum, útflytjendum, flutningsaðilum,
bönkum, lánastofnunum og opinberum stofnunum, er skylt að láta ráðuneytinu eða Fiskistofu
ókeypis í té allar þær upplýsingar sem unnt er að láta í té og nauðsynlegar eru taldar vegna
eftirlits með framkvæmd laga þessara.

10. gr.
Óheimilt er að veiða hvalkálfa og kú sem kálfur fylgir. Ef mjólk finnst í júgrum kúa skal

veiðileyfishafi á sinn kostnað senda sýni til viðurkenndrar rannsóknarstöðvar til greiningar
á því hvort kýr hafi verið með kálfi nýlega. Senda skal Fiskistofu frumrit af niðurstöðu.
Andvirði afurða mjólkandi kúa og dýra undir lágmarksstærð, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr., skal
renna í ríkissjóð.

11. gr.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið getur gefið sérstakt leyfi til hvalveiða í vísinda-

legu augnamiði. Leyfið er háð skilyrðum sem ráðuneytið ákveður og þarf þá ekki að fylgja
fyrirmælum laga þessara.

12. gr.
Eigendur skipa sem hafa leyfi til hvalveiða skulu greiða hvalveiðigjald fyrir hvern veiddan

hval. Þyngd hvers hvals skal metin út frá lengd og ummálsmælingu hans en Hafrannsókna-
stofnunin gefur út sérstakar leiðbeiningarreglur varðandi þessar mælingar. Greiða skal hval-
veiðigjald sem hér segir: Fyrir hver 500 kg af þannig metinni þyngd hvals skal greiða
2.860 kr.

Eigendur skipa sem hafa leyfi til hvalveiða skulu senda Fiskistofu upplýsingar um fjölda
veiddra hvala og þyngd til útreiknings á hvalveiðigjaldi, sbr. 1. mgr., innan þess frests og á
því formi sem Fiskistofa ákveður.

Fiskistofa leggur á hvalveiðigjald í næsta mánuði eftir að hvalur er veiddur. Fiskistofa
innheimtir hvalveiðigjald. Gjaldið fellur í gjalddaga einum mánuði eftir að Fiskistofa sendir
aðilum tilkynningu um álagt hvalveiðigjald. Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga. Hafi
greiðsla ekki borist innan mánaðar frá gjalddaga fellur veiðileyfi skips niður. Lögveð er í
skipi fyrir gjaldinu. Ef gjald er ekki greitt á eindaga reiknast dráttarvextir af fjárhæð gjalds
til greiðsludags í samræmi við reglur laga um vexti og verðtryggingu. Hvalveiðigjald rennur
í ríkissjóð.
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13. gr.
Fyrir eftirlit samkvæmt lögum þessum skulu eigendur skipa sem hafa leyfi til hvalveiða

og þeir aðilar sem vinna hvalaafurðir eða dreifa þeim greiða eftirlitsgjald sem ekki er hærra
en raunkostnaður við eftirlitið til að standa straum af eftirtöldum kostnaðarþáttum við eftirlit
Fiskistofu og Matvælastofnunar:
a. launum starfsfólks sem sinnir störfum vegna eftirlits,
b. öðrum kostnaði vegna starfsfólks, þ.m.t. vegna aðstöðu, áhalda, búnaðar, þjálfunar,

ferðalaga og tengds kostnaðar,
c. kostnaði við greiningu á rannsóknastofu og sýnatöku,
d. kostnaði við útgáfu leyfa, annarra en leyfa til hvalveiða, staðfestinga og vottorða.

Matvælastofnun framkvæmir viðbótareftirlit, þar á meðal rannsóknir, með hvalaafurðum
þegar tiltekin starfsemi eða hvalaafurðir eru ekki taldar uppfylla þær almennu og eðlilegu
kröfur sem gerðar eru til meðferðar eða heilbrigðis matvæla vegna vísbendinga um smitefni,
mengun eða brot gegn heilbrigðis- eða starfsreglum eða skyldra atvika. Raunkostnað af
viðbótareftirlitinu bera þeir aðilar sem ábyrgir eru fyrir því að ekki var farið að tilskildum
kröfum um meðferð og vinnslu hvalaafurða eða það fyrirtæki sem á eða hefur hvalaafurð-
irnar í sinni vörslu þegar viðbótareftirlitinu er sinnt.

Ráðherra gefur út gjaldskrá fyrir eftirlitið að fengnum tillögum Fiskistofu og Matvæla-
stofnunar.

Eftirlitsgjald skal greiða samkvæmt framlögðum reikningi opinbers eftirlitsaðila.
Innheimta má eftirlitsgjaldið með fjárnámi án undangengins dóms eða sáttar. Opinberum

eftirlitsaðilum er heimilt að krefjast dráttarvaxta af ógreiddri fjárkröfu vegna eftirlits frá og
með gjalddaga fram að greiðsludegi.

14. gr.
Fiskistofa sviptir skip leyfi til hvalveiða ef útgerð eða áhöfn skips eða aðrir þeir sem í

þágu útgerðar starfa hafa brotið gegn ákvæðum laga þessara eða reglum settum samkvæmt
þeim.

Við fyrsta brot sem varðar sviptingu veiðileyfis skal leyfissvipting ekki standa skemur en
eina viku og ekki lengur en tólf vikur eftir eðli og umfangi brots. Við ítrekuð brot skal
svipting ekki standa skemur en fjórar vikur og ekki lengur en eitt ár.

Við fyrsta minni háttar brot getur Fiskistofa, þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr., veitt hlut-
aðeigandi útgerð skriflega áminningu.

Fiskistofu er heimilt að beita þá aðila viðurlögum í formi dagsekta sem vanrækja að veita
Fiskistofu upplýsingar skv. 12. gr. Dagsektir mega nema 10.000–50.000 kr. fyrir hvern dag.
Ákvörðun um dagsektir skal tilkynna skriflega þeim sem hún beinist að. Dagsektir renna í
ríkissjóð og má gera fjárnám til fullnustu þeirra án undangengins dóms eða sáttar.

15. gr.
Ákvörðunum Fiskistofu samkvæmt þessum lögum eða reglugerðum settum samkvæmt

þeim verður skotið til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, enda sé það gert innan
mánaðar frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun. Kæra samkvæmt þessari grein frestar
ekki réttaráhrifum ákvörðunar.
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16. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglugerðum settum samkvæmt þeim og ákvæðum

leyfisbréfa varða sektum hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Sé um stórfelld
eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau að auki varða fangelsi allt að sex árum.

17. gr.
Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Þrátt fyrir ákvæði 16. gr. má ákvarða lög-

aðila sekt hvort sem sök verður sönnuð eða ekki á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða
aðra þá sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir
lögaðilann.

Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í almennum
hegningarlögum.

18. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð eftir lögum um meðferð sakamála.

19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi frá sama tíma lög nr. 26/1949, um

hvalveiðar. Þá falla einnig úr gildi frá sama tíma öll leyfi sem hafa verið gefin út á grundvelli
laga nr. 26/1949, um hvalveiðar.

20. gr.
Breyting á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á lögum nr. 80/2005, um Matvæla-
stofnun, með síðari breytingum: Við 2. gr. laganna bætist nýr stafliður, svohljóðandi: að ann-
ast eftirlit með vinnslu og heilbrigði hvalaafurða samkvæmt lögum um hvali.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Hinn 10. mars 1999 ályktaði Alþingi að hefja skyldi hvalveiðar hið fyrsta hér við land.

Í kjölfar ályktunarinnar voru ýmis skref stigin að því markmiði. Ber þar að nefna m.a. kynn-
ingu á málstað Íslands erlendis, endurinngöngu í Alþjóðahvalveiðiráðið, virka þátttöku innan
Alþjóðahvalveiðiráðsins við tilraunir til að koma þar á stjórnkerfi fyrir hvalveiðar í atvinnu-
skyni sem og málflutning á vettvangi samningsins um alþjóðaverslun með tegundir villtra
dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu (CITES), virka þátttöku innan Norður-Atlants-
hafssjávarspendýraráðsins (NAMMCO), viðamiklar talningar á hvalastofnum og framkvæmd
hrefnuhluta vísindaáætlunar Hafrannsóknastofnunarinnar. Það var síðan 17. október 2006
sem sjávarútvegsráðherra lýsti því yfir á Alþingi að atvinnuveiðar á hrefnu og langreyði
mundu hefjast að nýju hér við land eftir tuttugu og eins árs hlé.

Núgildandi hvalveiðilöggjöf er frá árinu 1949 og var á sínum tíma sett til þess að unnt
væri að framfylgja þeim ákvæðum um nýtingu hvalastofnanna sem samþykktar væru á veg-
um Alþjóðahvalveiðiráðsins. Lögin bera því sterk kennimerki liðins tíma og þarfnast endur-
skoðunar með hliðsjón af breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu og þeirri þróun sem hefur orðið
á stjórnsýslurétti. Af þessum sökum skipaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í febrúar
2009 nefnd til að gera tillögur að endurskoðaðri löggjöf um hvalveiðar. Nefndinni var ætlað
að hafa hliðsjón af öðrum lögum um nýtingu sjávarauðlinda í því skyni að tryggð yrði, eftir
því sem kostur væri, hvalavernd en jafnframt að samræmis í stjórn hvalveiða og í stjórn á
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öðrum nytjastofnum sjávar yrði gætt. Þá var nefndinni ætlað að taka til athugunar hvort laga-
breytingar væri þörf vegna tæknilegra atriða sem lytu að framkvæmd veiða og annarra atriða
er máli skipta að hennar mati. Formaður nefndarinnar var Jón B. Jónasson, fyrrverandi ráðu-
neytisstjóri. Auk hans skipuðu nefndina Ásta Einarsdóttir lögfræðingur og Jóhann Guð-
mundsson, aðstoðarmaður ráðherra. Þá var Ástráður Haraldsson hæstaréttarlögmaður sér-
stakur ráðgjafi nefndarinnar. Nefndin skilaði svo frumvarpi til laga um hvali af sér til sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra í apríl 2009. Frumvarp þetta var síðan lagt fram á 137. lög-
gjafarþingi 2009. Frumvarpið er nú lagt fram að nýju að mestu óbreytt. Þó hafa nokkrar
breytingar verið gerðar, m.a. með hliðsjón af umsögnum sem bárust til sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefndar á 137. löggjafarþingi.

Frumvarpið byggist á þeirri meginforsendu að ef hvalveiðar verði stundaðar hér við land
þá verði það gert á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Það er á valdi sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra hvort hvalveiðar eru stundaðar og í hve miklum mæli. Er það í samræmi við þann
hátt sem hefur verið og er hér ítrekað. Hafrannsóknastofnunin gerir tillögur til ráðherra um
nýtingu hvalastofnanna til tveggja ára í senn. Tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar skulu
liggja fyrir eigi síðar en í júní annað hvert ár vegna tveggja næstu almanaksára.

Ráðherra kynnir þessar tillögur og forsendur þeirra og gefur þeim sem það kjósa frest til
að koma athugasemdum sínum á framfæri vegna þeirra. Að þeim fresti liðnum tekur ráðherra
ákvörðun um hvaða tegundir hvala skuli veiða og hve marga af hverri tegund. Þetta gefur
ráðherra færi á að taka tillit til rökstuddra athugasemda um hagsmunaárekstra við aðrar at-
vinnugreinar, svo sem hvalaskoðun.

Gert er ráð fyrir því að fyrirkomulag á veiðum smáhvala, einkum á hnísum og höfrungum,
verði óbreytt en ráðherra geti þó gripið inn í telji hann þess þörf. Engin ástæða er til að koma
upp flóknu stjórn- og eftirlitskerfi um þessar veiðar sem ekki eru stundaðar í atvinnuskyni.

Þegar fyrir liggur hvort veiða megi hvali á sjálfbæran hátt og þá hvaða hvali megi veiða
og hve marga af einstökum tegundum tekur ráðherra ákvörðun um það með hvaða hætti þeim
veiðum er stjórnað. Hann getur valið milli aðferða í því efni samkvæmt frumvarpinu. Heimilt
væri honum að skipta leyfilegum fjölda dýra eða hluta þeirra á milli skipa og við það taka
mið af t.d. reynslu þeirra eða stærð. Hann gæti einnig ákveðið að veiðar skyldu frjálsar uns
tiltekinn heildarfjöldi dýra væri veiddur eða ákveðið að takmarkanir yrðu á fjölda veiddra
hvala á tilteknum tíma. Hafa ber í huga að hvalveiðar hafa ekki verið stundaðar með frjálsum
hætti hér við land eins og fiskveiðar. Þykir því ástæða til þess að setja um þessar veiðar
almennar reglur þar sem allir þeir sem fullnægi tilteknum skilyrðum komi til greina við veit-
ingu veiðileyfa. Í frumvarpinu eru ýmis ákvæði sem lúta að skilyrðum fyrir veitingu leyfa
til hvalveiða en gert er ráð fyrir að mun ítarlegar verði kveðið á um þau í reglugerðum.

Auk þess sem frumvarpið veitir víðtæka möguleika við stjórn hvalveiða og eftirlit með
þeim til að tryggja mannúðlega aflífun þá eru ákvæði í frumvarpinu sem tryggja eiga að full-
komnum veiðitækjum sé beitt og að aðilar sem veiðarnar stundi hafi þjálfun í meðferð veiði-
tækja. Að lokum má nefna að ráðherra hefur heimildir til þessa að binda hvalveiðar við
ákveðin svæði, m.a. í því skyni að tryggja að þær trufli ekki hvalaskoðun. Að öðru leyti er
vísað til athugasemda við einstakar greinar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Hvalastofnar teljast til nytjastofna sjávar, enda voru hvalveiðar stundaðar hér mestan hluta
síðustu aldar. Þótt hvalveiðar hafi ekki verið stundaðar hér við land að marki á undanförnum
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árum hefur vilji Alþingis staðið til þess að þessir nytjastofnar verði nýttir. Í 1. málsl. 1. mgr.
segir að hvalastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar og áréttar það mikil-
vægi þess að Íslendingar hafi fullt forræði yfir nýtingu þessarar auðlindar. Jafnframt felst í
þessu sú stefnumörkun að markmiðið með stjórn nytjastofna sjávar sé að nýta þá á sjálfbæran
hátt til hagsbóta fyrir þjóðarheildina. Í 2. málsl. 1. mgr. segir að markmið laganna sé að
stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu hvala á sjálfbæran hátt, m.a. í samræmi við þau
sjónarmið sem fram koma í hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna. Hvað varðar tilvísunina
í hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna er sérstaklega verið að vísa til skyldu Íslands sam-
kvæmt samningnum til samstarfs við ríki með verndun og nýtingu sjávarspendýra í huga. Í
2. málsl. 65. gr. hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna segir: „Ríki skulu starfa saman með
verndun sjávarspendýra í huga og skulu, hvað hvali snertir, einkum starfa á vettvangi viðeig-
andi alþjóðastofnana að verndun og stjórnun þeirra og rannsóknum á þeim.“ Ísland uppfyllir
skyldu sína samkvæmt þessari grein með aðild og samstarfi sínu innan Alþjóðahvalveiði-
ráðsins og Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðsins.

Í 2. mgr. segir að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndi ekki eignarrétt
eða verði til þess að með því verði talið myndast óafturkallanlegt og stjórnarskrárvarið for-
ræði einstakra aðila yfir þessum stofnum. Það er ákvörðunarefni löggjafans á hverjum tíma
hvaða skipulag teljist best henta til að nýta þessa sameign þjóðarinnar með hagsmuni heildar-
innar að leiðarljósi. Er þetta í samræmi við ákvæði 1. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fisk-
veiða.

Um 2. gr.
Í þessari grein er kveðið á um gildissvið frumvarpsins. Frumvarpið nær til nýtingar á

öllum tegundum hvala sem nytjaðar eru og kunna að verða nytjaðar innan fiskveiðilandhelgi
Íslands. Fiskveiðilandhelgin er skilgreind sem hafsvæðið frá fjöruborði að ytri mörkum
efnahagslögsögu Íslands eins og þau eru skilgreind á hverjum tíma, sbr. nú lög nr. 41/1979,
um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. Fiskveiðilandhelgin nær því yfir tvö belti um-
hverfis landið, annars vegar hina eiginlegu landhelgi næst landinu, sbr. I. kafla laga nr. 41/
1979, og hins vegar efnahagslögsöguna sem tekur við utan landhelginnar, sbr. II. kafla laga
nr. 41/1979. Í greininni segir enn fremur að lögin taki til veiða íslenskra skipa utan íslenskrar
lögsögu eftir því sem við geti átt. Í ljósi aðstæðna er ekki sennilegt að íslensk veiðiskip muni
stunda hvalveiðar utan íslenskrar fiskveiðilandhelgi en þó þykir ástæða til að árétta gildis-
sviðið að þessu leyti þar sem nokkur opin hafsvæði eru utan lögsögu Íslands. Má í þessu
sambandi benda á að forræði íslenskra stjórnvalda til að setja reglur um veiðar íslenskra
skipa er ekki bundið við landhelgina, sbr. lög nr. 34/1976, um veiðar íslenskra skipa utan
fiskveiðilandhelgi Íslands. Er því gert ráð fyrir að skipan mála verði með sama hætti að þessu
leyti. Þá kemur fram í 2. mgr. að lög þessi gildi jafnframt um vinnslu og nýtingu hvalaafurða.

Um 3. gr.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fer með yfirstjórn hvalveiða samkvæmt þessari

grein og er það í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 177/2007, um Stjórnarráð Íslands.
Samkvæmt lögum nr. 64/1965, um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, annast Hafrannsókna-
stofnunin vísindalega ráðgjöf fyrir ráðuneytið um vernd og nýtingu hvalastofna. Eins og um
aðra nytjastofna mun ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar byggjast á varúðarnálgun og lög-
málum um sjálfbæra nýtingu. Þá verður það hlutverk Fiskistofu að annast útgáfu leyfa til
veiða á hvölum og eftirlit með því að reglum um þær sé fylgt. Er það í samræmi við það hlut-
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verk sem Fiskistofa hefur á sviði fiskveiðistjórnarinnar samkvæmt lögum nr. 36/1992, um
Fiskistofu, með síðari breytingum. Ákvarðanir Fiskistofu verða kæranlegar til ráðuneytisins
og með því færist stjórnsýslan á þessu sviði nær því sem almennt tíðkast. Matvælastofnun
annast eftirlit með vinnslu og heilbrigði hvalaafurða og er það í samræmi við hlutverk hennar
samkvæmt lögum nr. 80/2005, um Matvælastofnun.

Um 4. gr.
Í 1. mgr. kemur fram sú meginregla að allar hvalveiðar séu háðar leyfi Fiskistofu. Í 2.

málsl. 1. mgr. er undanþáguákvæði þar sem fram kemur að veiðar á smáhvölum séu ekki
háðar leyfi Fiskistofu nema þær séu stundaðar í atvinnuskyni eða stórum stíl. Veiðar á smá-
hvölum hafa ekki verið háðar sérstökum leyfum, enda ekki verið stundaðar í verulegum mæli
hér við land og ekki í atvinnuskyni. Þykir ekki ástæða til þess að breyta því fyrirkomulagi
meðan veiðarnar eru ekki stundaðar í stærri stíl. Smáhvalir eru þeir hvalir sem hvorki teljast
til skíðishvala (Mysticeti) né búrhvals (Physeter macrocephalus). Sem dæmi um slíka smá-
hvali má nefna hnísur, höfrunga, marsvín (grindhvali) og hnýðinga. Þá kemur fram í loka-
málslið 1. mgr. að óheimilt sé að fanga lifandi hval nema að fengnu sérstöku leyfi ráðherra.
Með föngun hvals er átt við þegar hvalur er tekinn lifandi úr sínu náttúrulega umhverfi og
fluttur í land. Hefur nokkur ásókn verið í það að fá heimildir til slíks til flutnings í dýragarða
en slík leyfi hafa ekki verið veitt í mörg ár.

Þá er það gert að skilyrði í 2. mgr. að þau skip sem veitt sé leyfi til hvalveiða hafi haf-
færisskírteini og séu skrásett á skipaskrá Siglingastofnunar Íslands. Jafnframt skulu eigendur
þeirra og útgerðir fullnægja skilyrðum til að stunda veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands sem
kveðið er á um í lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og lögum um veiðar
og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Ísland. Þessi skilyrði eru þau sömu og eru fyrir
veitingu leyfa til fiskveiða í atvinnuskyni hér við land.

Um 5. gr.
Samkvæmt 1. mgr. er ráðherra heimilt að setja öll þau ákvæði í reglugerð er hann telur

nauðsynleg til að framfylgja ákvörðunum sem samþykktar hafa verið á grundvelli alþjóða-
samninga sem Ísland er aðili að. Þessi málsgrein er nánast samhljóða f-lið 4. gr. núgildandi
laga um hvalveiðar, nr. 26/1949. Ljóst er að mörg tilvik geta komið upp í þessu samhengi og
því var talið hagkvæmast að þau yrðu nánar tiltekin í reglugerð með stoð í allrúmri lagaheim-
ild. Hefur sú leið verið farin í frumvarpi þessu.

Þá kemur fram í 2. mgr. að hafi Ísland nýtt sér rétt sinn til að mótmæla eða gera fyrirvara
við samþykktir um vernd og nýtingu hvalastofna sem gerðar hafa verið á grundvelli alþjóða-
samninga sem Ísland er aðili að geti ráðherra að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunar-
innar sett í reglugerð reglur sem hann telur nauðsynlegar til að tryggja vernd og hagkvæma
nýtingu hvalastofnanna. Ákvæði sama efnis er í 4. gr. laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan
lögsögu Íslands, vegna þátttöku í alþjóðastarfi á sviði fiskveiðistjórnar og hefur það sýnt sig
að slík ákvæði eru nauðsynleg.

Um 6. gr.
Í þessari málsgrein er kveðið á um hvernig ráðherra skuli standa að ákvörðun um hval-

veiðar og hvaða meginleiðir séu honum færar til að fylgja þeim ákvörðunum eftir.
Gert er ráð fyrir því í 1. mgr. að Hafrannsóknastofnunin geri á grundvelli sjálfbærrar nýt-

ingar tillögur til ráðherra um veiðiþol nytjahvala til tveggja ára í senn. Er það í samræmi við
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hlutverk þeirrar stofnunar, sbr. 3. gr. þessa frumvarps. Ráðherra er ekki bundinn af tillögum
stofnunarinnar en þær eru sá grundvöllur sem ráðherra hlýtur að taka mið af við ákvörðun
sína.

Í 2. mgr. segir að ráðherra skuli að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar kynna
þær og forsendur þeirra og veita þeim sem vilja koma athugasemdum sínum á framfæri við
ráðherra mánaðarfrest til þess. Hér er því öllum veittur möguleiki á því að koma athugasemd-
um sínum á framfæri við ráðherra áður en hann tekur ákvörðun sína í þessu efni. Önnur leið
sem til greina hefði komið í þessu efni var sú að lögfesta umsagnaraðila en vegna þess hve
margir telja sig þessi mál varða þykir heppilegra að fara þá leið sem hér er lögð til. Augljóst
er að ráðherra tekur enga ákvörðun í þessu efni varðandi veiðar á smáhvölum nema ráðherra
hafi ákveðið að setja frekari reglur um veiðar á þeim.

Eftir að ráðherra hefur tekið ákvörðun sína samkvæmt framangreindu standa honum ýmsir
kostir til boða þegar ákveða skal hvernig veiðiheimildum skuli ráðstafað. Skv. 3. mgr. er ráð-
herra heimilt að skipta veiðiheimildum að hluta eða öllu leyti milli skipa og getur ráðherra
við þessa ákvörðun m.a. tekið mið af veiðireynslu, búnaði og stærð skips.

Jafnhliða þessu væri ráðherra einnig fær sá kostur að kveða einungis á um leyfilegan
heildarafla í reglugerð. Þannig gætu þeir sem hefðu gilt veiðileyfi sótt afla sinn úr þeim
heildarafla. Veiðar yrðu svo stöðvaðar þegar leyfilegum heildarafla væri náð samanlagt. Þá
gæti ráðherra einnig sett ýmsar takmarkanir á veiðarnar á grundvelli 7. gr. sem í raun þýddi
að sóknartakmarkanir yrðu settar á veiðarnar. Gætu slíkar takmarkanir tekið bæði til veiða
í heild á tiltekinni tegund eða hluta hennar.

Um 7. gr.
Í greininni eru ákvæði sem lúta að heimildum ráðherra til að setja nánari reglur um fyrir-

komulag hvalveiða. Í 1. tölul. 1. mgr. segir að ráðherra geti bannað eða takmarkað veiðar á
tilteknum hvalategundum eða á ákveðnum svæðum. Ljóst er að ýmsar tegundir eru alfriðaðar
samkvæmt samþykkt Alþjóðahvalveiðiráðsins og meðan svo er ber nauðsyn til þess að þær
tegundir verði sérstaklega friðaðar í reglugerð. Má sem dæmi um þær tegundir nefna búrhval
og hnúfubak. Þá getur hann takmarkað eða bannað veiðar á tilteknum svæðum og getur hann
gripið til slíkra ráðstafana í verndarskyni og jafnvel eins til þess að koma í veg fyrir árekstra
milli þeirra sem stunda hvalveiðar og þeirra sem vinna við að sýna ferðamönnum hvali. Í 2.
tölul. 1. mgr. segir að ráðherra geti bannað veiðar á tilteknum hvalategundum undir ákveð-
inni lágmarksstærð. Ýmsar reglur um þetta atriði hafa verið settar af Alþjóðahvalveiðiráðinu
sem Íslendingar fylgja auk þess sem ekki er útilokað að við grípum til þess að setja slíkar
reglur að eigin frumkvæði. Í 3. tölul. 1. mgr. segir að ráðherra geti bundið veiðar á tilteknum
hvalategundum við ákveðið tímabil. Þetta veitir heimild til að marka veiðunum ákveðið
tímabil hvort sem það yrði gert til að fylgja alþjóðlegum skuldbindingum eða marka eigin
reglur að þessu leyti. Loks segir í 4. tölul. 1. mgr. að ráðherra geti takmarkað fjölda veiddra
hvala úr einstökum tegundum á tilteknu svæði eða í tiltekinn tíma. Þetta veitir möguleika á
að stjórna hvalveiðum með ýmsum hætti auk þeirra stjórnunaraðferða sem nefndar eru í 6.
gr. og vísast til athugasemda við þá grein.

Í 2. mgr. segir að ráðherra setji reglur um veiðiaðferðir og búnað við veiðar á einstökum
hvalategundum og að þær reglur skuli aldrei ganga skemur en þær reglur sem settar hafa
verið í alþjóðlegum samþykktum sem Ísland er aðili að. Eitt þeirra atriða sem mikil áhersla
hefur verið lögð á í tengslum við veiðiaðferðir er að veiðarnar séu sem mannúðlegastar og
að aflífun dýra taki sem skemmstan tíma. Hafa margir fundir verið haldnir um þessi mál á
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vegum stofnana sem að stjórn veiða úr hvalastofnum koma án þess að niðurstaða hafi fengist.
Þrátt fyrir það liggur fyrir alllöng reynsla í þessum málum og hafa ýmsar reglur verið settar
um þessi efni. Það er ljóst að mjög vel verður að standa að þessum málum og fylgjast náið
með framförum á þessu sviði og tryggja þannig að ávallt sé þeim aðferðum beitt sem minnst-
um sársauka valda og deyða hvalinn á sem skemmstum tíma.

Um 8. gr.
Fiskistofu er falin útgáfa leyfa til hvalveiða og vísast í því efni til athugasemda við 3. gr.

Skal Fiskistofa, þegar fyrir liggja ákvarðanir ráðherra um fyrirkomulag hvalveiða, kynna þær
reglur og auglýsa eftir umsóknum um veiðileyfi. Eru tilgreind þau atriði sem umsækjandi
skal upplýsa Fiskistofu um þegar hann sækir um leyfi. Þau atriði lúta að því að tryggja að
aðeins sé þeim aðilum veitt leyfi til hvalveiða sem hafa yfir að ráða fullnægjandi veiðiskipi,
réttum búnaði og reynslu til þess að stunda viðkomandi veiðar auk þess sem tryggt sé að
meðferð afurða sé í samræmi við reglur þar um. Í 2. mgr. kemur fram að leyfi til hvalveiða
skuli gefið út til tveggja ára í senn. Gjald fyrir leyfi til hvalveiða er 17.500 kr. og rennur til
Fiskistofu til að standa undir umsýslu við útgáfu leyfisins. Er þetta gjald til samræmis við
gjald fyrir leyfi til veiða í atvinnuskyni sem eigendur fiskiskipa greiða.

Um 9. gr.
Þessi grein á sér fyrirmynd bæði í lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, og í lögum

um matvæli, nr. 93/1995. Nauðsynlegt þykir að kveða skýrt á um heimildir eftirlitsmanna í
frumvarpinu en samkvæmt greininni er eftirlitsaðilum Fiskistofu heimilt að fara í veiðiferðir
með hvalskipum og fara um borð í skip til athugunar á farmi, veiðarfærum og dagbók. Í 2.
mgr. kemur fram að eftirlitsaðilum Matvælastofnunar sé heimill óhindraður aðgangur að
þeim stöðum þar sem framleiðsla og/eða dreifing hvalaafurða á sér stað. Þá segir í 2. mgr.
að eftirlitsaðilum Fiskistofu sé heimill aðgangur að öllum gögnum sem unnt sé að láta í té
og varða veiðar og vinnslu.

Um 10. gr.
Ákvæði þetta má rekja til samþykktar Alþjóðahvalveiðiráðsins sem kom strax inn í lög

um hvalveiðar frá 1949. Tilgangur þessa ákvæðis er augljós og er ekki ástæða til að skýra
hann nánar. Þá er kveðið á um skyldu veiðileyfishafa ef mjólk finnst í júgrum kúa að senda
sýni til viðurkenndrar rannsóknarstöðvar til greiningar á því hvort kýr hafi verið með kálfi
nýlega. Veiðileyfishafi skal bera allan kostnað af þessu og senda skal Fiskistofu frumrit af
niðurstöðu. Þá segir í lok greinarinnar að andvirði afurða mjólkandi kúa og dýra undir lág-
marksstærð, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr., skuli renna í ríkissjóð. Óeðlilegt þykir að veiðileyfis-
hafi hagnist af slíkum veiðum.

Um 11. gr.
Þessi grein er nær samhljóða 8. gr. núgildandi laga um hvalveiðar, nr. 26/1949. Getur til

þess komið að fram þurfi að fara frekari veiðar í vísindalegu augnamiði og að setja þurfi
þeim veiðum aðrar reglur en almennt munu gilda um hvalveiðar. Því er lagt til að þessi heim-
ild til handa ráðherra verði veitt. Má geta þess að sambærilegt ákvæði er í 13. gr. laga nr.
79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum.
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Um 12. gr.
Í 1. mgr. er kveðið á um að greiða skuli ákveðið hvalveiðigjald fyrir hvern hval sem

veiðist. Skal hvalveiðigjaldið vera 2.860 kr. á hver 500 kg af þyngd hvers hvals. Þyngd hvals
skal metin út frá lengd og ummálsmælingu hans en Hafrannsóknastofnunin mun gefa út
sérstakar leiðbeiningarreglur varðandi þessar mælingar.

Nefndin, sem gerði tillögur að endurskoðaðri löggjöf um hvalveiðar, taldi eðlilegt að fyrir
veidda hvali væri greitt sérstakt hvalveiðigjald eins og gert er vegna úthlutunar aflaheimilda
samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða. Hins vegar taldi nefndin að ekki lægju fyrir upplýs-
ingar um verðmæti hvalaafurða eða afkomu hvalveiða þannig að unnt væri að setja sambæri-
legar reglur og kveðið er á um í lögum um stjórn fiskveiða. Þrátt fyrir það var við ákvörðun
gjaldsins litið til áætlaðrar nýtingar af langreyðum og hrefnum auk áætlaðs verðmætis. Er við
það miðað að hvalveiðigjaldið sé sanngjarnt, hóflegt og nemi ekki hærri fjárhæð en sem
nemur 1,5% af áætluðu verðmæti afurða. Gjaldið verður greitt eftir á og miðast við þyngd
landaðra hvala. Hins vegar er ljóst að ýmsar aðrar leiðir koma eins til greina við ákvörðun
um veiðigjald og jafnframt væri unnt að skoða þann möguleika að taka upp svipaða reglu um
veiðigjald í hvalveiðum og tíðkast í almennum fiskveiðum þegar reynsla hefur fengist um
afkomu hvalveiða. Gert er ráð fyrir að hvalveiðigjaldið renni í ríkissjóð með sama hætti og
veiðigjaldið gerir.

Eftirfarandi tafla sýnir áætlaðar tekjur ríkissjóðs af hvalveiðigjaldi miðað við að 150 lang-
reyðar verði veiddar og 100 hrefnur. Hafa verður í huga að hvalveiðigjaldið er lagt á eftir á
og miðast eingöngu við landaða hvali.

Kvóti Meðalþyngd Þyngd
Langreyðar 150 dýr 42 tonn 6.300
Hrefnur 100 dýr   5 tonn 500
  6.800 tonn
Áætluð kjötnýting – hrefnur 30% 150
Áætluð kjötnýting – langreyðar 35% 2.205
  2.355 tonn
Áætlað verðmæti – 1.100 kr./kg 2.591 m.kr.
Hvalveiðigjald 1,5% 39 m.kr.

 

Gjald kr. á
hver 500 kg

landaðs hvals

Samtals
áætlað

hvalveiðigjald  
Hrefnur 2.860 2,9
Langreyðar 2.860 36,0
  38,9 m.kr.

Þá er í 2. mgr. kveðið á um skyldu eigenda skipa sem leyfi hafa til hvalveiða að senda
Fiskistofu upplýsingar um fjölda veiddra hvala og þyngd þeirra til útreiknings hvalveiði-
gjalds, sbr. 1. mgr. Þá er Fiskistofu heimilt skv. 4. mgr. 14. gr. að beita þá aðila viðurlögum
í formi dagsekta sem vanrækja að veita Fiskistofu framangreindar upplýsingar (sjá nánar 4.
mgr. 14. gr.). Fiskistofu er falin innheimta hvalveiðigjalds í 3. mgr. Fiskistofa skal leggja á
hvalveiðigjald í næsta mánuði eftir að hvalur er veiddur og innheimta hvalveiðigjaldið.
Gjaldið fellur í gjalddaga einum mánuði eftir að Fiskistofa sendir aðilum tilkynningu um
álagt hvalveiðigjald. Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga. Hafi greiðsla ekki borist innan
mánaðar frá gjalddaga fellur veiðileyfi skips niður. Lögveð er í skipi fyrir gjaldinu. Ef gjald
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er ekki greitt á eindaga reiknast dráttarvextir af fjárhæð gjalds til greiðsludags í samræmi við
reglur laga um vexti og verðtryggingu.

Um 13. gr.
Ákvæðið er í samræmi við meginreglur um gjaldtökuheimildir hér á landi þar sem byggt

er á því að eftirlitsgjöld miðist við raunkostnað við eftirlitið. Í a-d–lið 1. mgr. er fjallað um
þá kostnaðarþætti sem eftirlitsgjaldið skal standa straum af. Í d-lið er nefndur kostnaður af
útgáfu leyfa og er þá átt við útgáfu annarra leyfa en hvalveiðileyfa, sbr. 8. gr.

Í 2. mgr. er fjallað um sérstakt viðbótareftirlit Matvælastofnunar sem er umfram almennt
og eðlilegt matvæla- eða heilbrigðiseftirlit. Hvað fellur undir „almennt og eðlilegt“ matvæla-
eða heilbrigðiseftirlit fer eftir því hversu mikið eftirlit er talið nauðsynlegt á hverjum tíma
í regluverki sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og fyrirmælum eða leiðbeiningum
Matvælastofnunar. Opinbert viðbótareftirlit umfram eðlilega eftirlitsstarfsemi felur í sér
rannsóknarkostnað, m.a. töku og greiningu sýna, auk annars eftirlits sem krafist er til að
kanna umfang vandamáls, til að sannprófa hvort gerðar hafi verið úrbætur eða til að finna
og/eða færa sönnur á að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum. Með fyrirmælum um viðbótar-
eftirlit er tryggt að sá aðili (framleiðandi, dreifingaraðili eða veiðileyfishafi) sem smitefni
hefur greinst hjá þarf sjálfur að bera þann kostnað sem af viðbótarsýnatökum og prófunum
hlýst.

Í 3. mgr. segir að ráðherra skuli gefa út gjaldskrá fyrir eftirlitið að fengnum tillögum
Fiskistofu og Matvælastofnunar. Slík gjaldskrá mun gilda fyrir eftirlit Matvælastofnunar og
Fiskistofu.

Í 4. mgr. er kveðið á um hvenær skal greiða gjald vegna eftirlits og skal það gert þegar
eftirlitsaðili leggur fram reikning vegna þess.

Í 5. mgr. er lagt til að heimilað verði að innheimta eftirlitsgjald með fjárnámi án undan-
gengins dóms eða sáttar. Einnig er heimilað að innheimta dráttarvexti komi til vanefnda.

Um 14. gr.
Þessi grein er nær samhljóða 15. gr. laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar,

með síðari breytingum. Í athugasemdum frumvarps til þeirra laga segir að við ákvörðun þess
hvort um minni háttar brot teljist vera að ræða, í skilningi þessara lagaákvæða, sé eðlilegt að
líta verði m.a. til þess hvort ætla megi að brot hafi í för með sér umtalsverðan ávinning fyrir
hlutaðeigandi útgerð og/eða tengda aðila, hversu mikilvægum hagsmunum brot ógni og hvort
það hafi verið framið af ásetningi eða gáleysi. Í þessu sambandi þyki þó rétt að taka fram að
brot gegn reglum varðandi veiðar, afla og aflaheimildir eru oft þannig að afar erfitt sé að
skera með óyggjandi hætti úr um hvort þau hafi verið framin af ásetningi eða gáleysi. Það
atriði eitt og sér geti því almennt ekki ráðið ákvörðun þess hvort brot teljist vera minni háttar.

Á hinn bóginn þyki eðlilegt að láta ítrekuð brot gegn umræddum lögum og reglum varða
sviptingu veiðileyfis, enda þótt um minni háttar brot í skilningi laganna kunni að vera að
ræða. Framangreind sjónarmið eiga einnig við hér.

Í 4. mgr. er að finna heimild fyrir Fiskistofu til að beita þá aðila dagsektum sem vanrækja
að veita Fiskistofu upplýsingar skv. 12. gr. Þetta ákvæði á sér nokkra fyrirmynd í lögum nr.
37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla. Þær fjárhæðir sem gerð er tillaga um
eru þær sömu og finna má í 15. gr. laga um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð,
nr. 163/2007, og heimilt er að leggja á við synjun um að veita Hagstofunni upplýsingar til
hagskýrslugerðar. Talið er nauðsynlegt að Fiskistofa hafi yfir að ráða framangreindu viður-
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lagaúrræði til að knýja á um að aðilar veiti upplýsingar skv. 12. gr. en aðgangur Fiskistofu
að þeim er forsenda þess að Fiskistofu sé mögulegt að reikna út hvalveiðigjald sem henni ber
að innheimta.

Um 15. gr.
Hér er kveðið á um heimild til þess að skjóta ákvörðunum Fiskistofu til sjávarútvegs- og

landbúnaðarráðuneytisins með stjórnsýslukæru. Um hana gilda almennar reglur, þar á meðal
ákvæði VII. kafla stjórnsýslulaga, að öðru leyti en því að lagt er til að kærufrestur verði einn
mánuður í stað þriggja mánaða.

Um 16. gr.
Þessi grein er samhljóða 1. mgr. 25. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari

breytingum. Í greininni segir að um refsivert brot sé að ræða hvort sem það er framið af
ásetningi eða gáleysi, auk þess sem hlutlæg refsiábyrgð er lögð á lögaðila og er það einnig
í samræmi við lög nr. 57/1996, umgengni um nytjastofna sjávar. Ef um er að ræða stórfelld
eða ítrekuð ásetningsbrot er gert ráð fyrir að dæmt verði hvort tveggja refsivist og sektir. Í
fyrrnefndum lögum er jafnframt ákveðið lágmark og hámark sektar bæði við fyrsta brot og
ítrekun en í þessu frumvarpi er lagt til að ákvörðun um sektarfjárhæð verði alfarið á valdi
dómarans.

Um 17. og 18. gr.
Greinarnar þarfnast ekki frekari skýringa en bent skal á að þær eru efnislega samhljóða

gildandi ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða.

Um 19. gr.
Hér er lagt til að samhliða niðurfellingu laga nr. 26/1949, um hvalveiðar, falli niður öll

leyfi sem gefin hafa verið út með stoð í þeim lögum. Þegar ný lög um hvalveiðar taka gildi
þarf vitanlega að endurskoða gildandi leyfi með hliðsjón af þeim breytingum sem verða með
hinum nýju lögum. Þykir því ástæða til þess að árétta það að eldri ákvarðanir sem teknar hafa
verið með stoð í eldri lögum falli niður.

Um 20. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.

Fylgiskjal.

Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:

Umsögn um frumvarp til laga um hvali.
Markmið þessa frumvarps er að tryggja að verði hvalveiðar stundaðar hér á landi áfram

þá verði það gert á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Gert er ráð fyrir að við gildistöku þessa frum-
varps muni lög nr. 26/1949, um hvalveiðar, falla úr gildi. Núgildandi hvalveiðilöggjöf var
á sínum tíma sett til að framfylgja ákvæðum um nýtingu hvalveiðistofna á vegum Al-
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þjóðahvalveiðiráðsins en vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu og þeirrar þróunar sem
orðið hefur í stjórnsýslurétti er talin þörf á að endurskoða þá löggjöf nú. Gert er ráð fyrir að
Fiskistofa muni annast þá stjórnsýsluþætti er snúa að þessu frumvarpi, svo sem útgáfu veiði-
leyfa og eftirlit með veiðunum, og að Matvælastofnun annist eftirlit með vinnslu og heil-
brigði hvalaafurða. Reiknað er með að kostnaður Fiskistofu vegna þessa geti numið allt að
10–11 m.kr. á ári. Í því sambandi er gert ráð fyrir að tveir til þrír veiðieftirlitsmenn muni
starfa við verkefnið frá júní til október og að kostnaður af því verði 7,8 m.kr. Auk þess er
gert ráð fyrir 1 m.kr. í akstur og 2 m.kr. í leigu á bát vegna eftirlits úti á sjó. Áætlað er að
eftirlitskostnaður Matvælastofnunar verði óbreyttur en hann var um 3 m.kr. í fyrra. Gert er
ráð fyrir að eigendur skipa sem hafa leyfi til hvalveiða og þeir sem vinna hvalaafurðir eða
dreifa þeim greiði gjald til að standa straum af kostnaðarþáttum við eftirlit Fiskistofu og Mat-
vælastofnunar og skal gjaldið ekki vera hærra en raunkostnaður við eftirlitið.

Lagt er til að leyfi til hvalveiða verði gefin út til tveggja ára í senn og að gjald fyrir hvert
leyfi verði 17.500 kr. sem renni til Fiskistofu til að standa undir kostnaði við útgáfu leyfis.
Er þetta gjald til samræmis við gjald fyrir leyfi til veiða í atvinnuskyni sem eigendur fiski-
skipa greiða. Gert er ráð fyrir að ítarlegar upplýsingar fylgi umsókn um hvalveiðileyfi. Er
m.a. gerð krafa um þekkingu og reynslu af hvalveiðum, þjálfun í meðferð skotvopna og þátt-
töku í námskeiði í aflífunaraðferðum við hvalveiðar. Erfitt er að áætla hve mörg veiðileyfi
verða gefin út vegna mikilla krafna sem leyfishafar verða að uppfylla en hugsanlega verða
þau á bilinu 5–10. Því má gera ráð fyrir að tekjur af gjaldinu verði undir 100 þús.kr. á ári að
meðaltali.

Gert er ráð fyrir að eigendur þeirra skipa sem hafa leyfi til hvalveiða skuli greiða hval-
veiðigjald fyrir hvern veiddan hval og er það gert til samræmis við veiðigjald sem lagt er á
vegna úthlutunar aflaheimilda samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða. Greiðsla hvalveiði-
gjaldsins er reiknuð þannig að fyrir hver 500 kg af metinni þyngd hvals skal greiða 2.860 kr.
Við ákvörðun hvalveiðigjaldsins var litið til áætlaðrar kjötnýtingar á langreyðum og hrefnum
og mjög grófrar áætlunar um verðmæti. Er við það miðað að gjaldið verði ekki hærra en sem
nemur 1,5% af þannig reiknuðu verðmæti hvals. Samkvæmt því er gert ráð fyrir að tekjur af
hvalveiðigjaldi muni skila 38,9 m.kr. á ári. Er þá miðað við að 150 langreyðar og 100 hrefnur
verði veiddar og að metin heildarþyngd þeirra sé samtals 6.800 tonn. Í fyrra voru veiddar 125
langreyðar og 81 hrefna.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum má ætla að útgjöld ríkissjóðs vegna kostnaðar Fiski-
stofu aukist um 10–11 m.kr. á ári og að þeim kostnaði verði að fullu mætt með tekjum af
eftirlitsgjöldum. Auk þess er áætlað að tekjur ríkissjóðs af hvalveiðigjaldi geti orðið 35–40
m.kr. á ári. Samkvæmt frumvarpinu er áformað að lögin taki gildi fyrir sumarvertíðina á yfir-
standandi ári. Ekki er gert ráð fyrir þessum breytingum á tekjum og gjöldum í fjárlögum
ársins 2010.
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