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Fiskeldi jafnt bolfiski á Vestfjörðum 
 

„áforma að framleiða samtals um 40 til 50 þúsund tonn  

af laxfiski innan þriggja ára“. 

 

„Áætlað er að 400-600 bein störf verði við fiskeldið  

og jafnmörg óbein störf. 



Trygve T. Poppe  dýralæknir fisksjúkdóma 

 

 

Ekki flýta ykkur 

 

Ekki láta laxeldisiðnaðinn vaxa of hratt 

 

Setjið strangt regluverk um laxeldið og 

umfram allt hafið lagaumgjörðina góða. 

 

 





Frumvarp um breytingar á lögum um fiskeldi 

 

Unnið án samráðs við veiðiréttareigendur 

 

Gildandi löggjöf nr.71/2008 fátækleg  

 

Vönduð heildarenduskoðun laga um fiskeldi því  

nauðsynleg 

 
 



Helstu markmið hins nýja frumvarps 
 

• Auðvelda og hraða útgáfu leyfa í fiskeldi 

 

• Auka öryggi og draga úr umhverfisáhrifum 

 

• Betra og ódýrara eftirlit 
 

 



Það sem er til bóta í frumvarpinu 

 

 
1. Öll útgáfa starfsleyfa færist til Umhverfisstofnunar 

 

2. Aukin áhersla á umhverfismál frá gildandi löggjöf 



Móttaka og afgreiðsla umsókna 

 

   3. gr.  

 

•  Til starfrækslu fiskeldisstöðva þarf starfsleyfi  

Umhverfisstofnunar og rekstrarleyfi 

Matvælastofnunar.  

 

• Afhenda skal Matvælastofnun umsóknir um leyfi 

 skv. 1. mgr. og skulu þær afgreiddar samhliða. 
 



Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 

 

Um útgáfu starfsleyfa úr 6. gr. 

 

[Umhverfisstofnun]1) skal innan fjögurra vikna frá  

því að frestur til að gera athugasemdir við tillögur að 

starfsleyfi rann út taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfis. 

 

Skal umsækjanda um starfsleyfi og þeim sem  

athugasemdir hafa gert tilkynnt um afgreiðsluna. 

 

Auglýsa skal í B-deild Stjórnartíðinda útgáfu og  

gildistöku starfsleyfa sem [Umhverfisstofnun]1) 

 gefur út. 

 

 

 

 



                 3. gr. 

Umsóknir um starfsleyfi og 

rekstrarleyfi skal afgreiða 

innan sex mánaða frá því að 

þær berast. 



 

 

 

VANTAR FLEIRI LEYFI?? 



Svarið er NEI 

 

Í gildi eru rekstarleyfi til að framleiða  

 

20.325 tonn af laxi 

 

Árframleiðslan 2013 um 3000 tonn 

 

Hefur kannski verið of auðvelt að fá leyfi til að ala 

lax í sjókvíum? 





Fyrirkomulag úthlutunar laxeldisleyfa í Noregi 
 

Fyrirhuguð sala laxeldisleyfa í Noregi: 

 

Selja á 45 leyfi.  Hvert leyfi veitir heimild til að ala  

780 tonna lífmassa = 11- 1200 tonn af sláturfiski 

 

30 leyfi verða seld á 10m nok hvert sem dreifbýlisstuðningur 

 

15 leyfi verða boðin upp.  Búist við að 40m nok fáist  

fyrir leyfið. 

 

Viðskiptasíðan hegnar.no metur viðskiptin á 1.5 milljarð nok 

 



   Útgáfa rekstrarleyfa og eftirlit 
 

Er æskilegt að útgáfa rekstrarleyfa og eftirlit með 

fiskeldi flytjist frá Fiskistofu  til Matvælastofnunar? 

 

Er það eðlileg stjórnskipan að Matvælastofnun taki 

yfir verkefni Umhverfisstofnunar með 

þjónustusamningi er varða lögboðin verkefni á sviði 

mengunarvarna? 
 

 

 

 

 



Umhverfissjóður sjókvíaeldis 
 

 

Greiðir kostnað við rannsóknir vegna burðarþolsmats, 

umhverfisvöktun ofl. 

 

Tekjur sjóðsins:  Árgjald fyrir hvert framleitt tonn 

rekstrarleyfishafa 

 

Burðarþolsmat á að liggja fyrir við útgáfu rekstrarleyfis 

til framleiðslu skv. 7. gr. 

 



Áhersluatriði LV við endurskoðun fiskeldislaga 

 
• Allt þauleldi á laxi í sjókvíum verði tilkynningaskylt 

skv. viðauka 1  í lögum nr. 106/2000 um mat á 

umhverfisáhrifum. 

• Leidd verði í lög viðmið sem ætíð byggi á bestu 

stöðlum um fiskeldi hverju sinni.                                  

Norski fiskeldisstaðallinn  NS 9415: 2009 

• Felld verði úr gildi starfsleyfi til sjókvíaeldis sem 

heilbrigðisnefndir hafa gefið út ef rekstur er ekki 

hafinn     



Áherslu atriði LV frh. 

 
• Komið verði í veg fyrir aðstöðubrask með því að óheimilt  

     verði að framselja rekstrarleyfi. 

• Grunnrannsóknir verði kostaðar af hinu opinbera.  Á móti  

     verði innheimt auðlindagjald af sjókvíaeldi líkt og   

     tíðkast hefur í sjávarútvegi. 

       

      Auðlindagjald má hugsa sér að lagt verði á: 

 

1. Árlegt aðstöðugjald vegna útgefins rekstrarleyfis 

 

2. Gjald lagt á hvert framleitt tonn 

 

 



Áhersluatriði LV frh. 

 
• Útgáfa starfsleyfa og rekstrarleyfa í sjókvíaeldi verði á 

hendi sömu aðila og nú er. 

• Fiskistofa fari með eftirlit með fiskeldi og lögboðin 

verkefni verði áfram hjá Umhverfisstofnun 

• Samgöngustofa (Siglingastofnun) hafi með höndum 

eftirlit með öryggismálum fljótandi fiskeldismannvirkja 

og fái það hlutverk að gefa út hafskírteyni til notkunar 

slíkra mannvirkja eða afturkalla það. 

• Sett verði heimild i lög svo mæla megi fyrir um að aðeins 

megi nota geldstofna í sjókvíaeldi og/eða eldi fari fram í 

lokuðu eldisrými.  

 



Áhersluatriði LV frh. 

 
Skipuð verði nefnd hagsmunaaðila og fulltrúa hins 

opinbera sem hafi umsjón með eftirfarandi þáttum: 

 

1. Innleiðingu fiskeldisstaðalsins NS 9415:2009 

 

2. Semja verklagsreglur um eftirlit Fiskistofu sem 

ráðherra staðfestir. 

 

3. Umhverfisvöktun vegna hættu á erfðamengun villtra 

laxastofna frá strokulöxum úr sjókvíaeldi. 


