
 
Sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið. 

Ísafirði 18. September 2020 

Umsögn um mál í Samráðsgátt S-171/2020, frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskeldi 

nr 71/2008 (útboð lífmassa). 

Fjórðungssamband Vestfirðinga telur að í greingargerð frumvarpsins verði að skýra mun nánar 

tilefni og markmið frumvarpsins sem hér sé er verið að bregðast við og nefndar eru fágætar 

aðstæður. Ekki er skýrt að mati Fjórðungssambandsins hvort hér séu um að ræða aðstæður sem 

gætu komið upp í óskilgreindri framtíð eða hvort ákvæðið muni hafa áhrif á stöðu 

fiskeldisfyrirtækja nú í dag.  Þau atriði sem tilgreina má varðandi stöðuna í dag eru. 

• Staða starfandi fiskeldisfyrirtækja sem eru í óljósri stöðu eftir gildistöku ákvæðis til 

bráðabirgða við lög nr. 101/2019. Þar sem kveðið er á um að umsóknir um rekstrarleyfi 

til sjókvíaeldis á burðarþolsmetnum hafsvæðum, falli niður hafi frummatsskýrslu ekki 

verið skilað fyrir gildistöku laganna skyldu falla niður. Skal rekstrarleyfum nú úthlutað 

að undangengnu útboði sbr. 4. gr. a. í lögunum. Um umsóknir sem héldu gildi sínu fer 

hins vegar „samkvæmt eldri lögum“, það er þær koma til meðferðar og afgreiðslu í þeirri 

röð sem þær bárust.  

 

Spurt er því hér, er þá tilefni frumvarpsins að geta koma inn í þessa stöðu og geta boðið 

upp, lífmassa fiskeldisfyrirtækja sem ekki höfðu skilað frummatsskýrslu og sá lífmassi 

falli því undir ákvæði 1. gr frumvarpsins.  Viðkomandi fiskeldisfyrirtæki verði því að 

bjóða í lífmassa í samkeppni við önnur fyrirtæki, lífmassa sem fyrirtækin höfðu áður 

heimild til að nýta og hafa nýtt til margra ára.  

 

• Burðarþol eldissvæða á Vestfjörðum voru gefin út árið 2017 og eiga að koma til 

endurskoðunar að þrem árum liðnum. Niðurstaða þess mats getur aukið við heimildir 

lífmassa, lagt til óbreytta stöðu eða dregið úr heimildum.  

 

Spurt er hér hvort markmið frumvarpsins sé að geta tekið hugsanlega aukningu og sett í 

opinbert uppboð.  

F.h. Fjórðungssambands Vestfirðinga 

 

Aðalsteinn Óskarsson, sviðsstjóri. 

 

   

  


