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Umsögn Íslenska náttúruverndarsjóðsins - The Icelandic Wildlife Fund (IWF) um mál nr. 312/2019,
Drög að reglugerð um fiskeldi.
SAMANTEKT
Reglugerðardrögin er ófullburða og meingallað verk þegar kemur að umgjörð og eftirliti
með mengun frá starfseminni, slysasleppingum úr sjókvíunum, lúsasmiti, velferð
eldisdýranna og upplýsingagjöf til almennings um starfsemi sjókvíaeldisfyrirtækjanna.
Verulega þarf að bæta við og skerpa á öllum þessum þáttum í drögunum.
Athugasemdir sem hér koma fram eru þær sem IWF telur forgangsmál að tekið verði tillit til
við endurskoðun þessara reglugerðardraga. Þær eru ekki tæmandi. Í ljósi skamms
umsagnartíma áskilur IWF sér rétt til frekari athugasemda.
Laxalús - Fjarlægðarmörk við laxveiðiár, 45. gr. Umhirða fiska ofl.
Fráleitt er að fallast á þau rök höfunda reglugerðarinnar sem færð eru fyrir niðurfellingu
fjarlægðartakmarkana frá laxveiðiám, sem kveðið er um í 3. og 4. gr. reglugerðar
nr. 1170/2015 um fiskeldi. Lögfesting áhættumats erfðablöndunar tekur ekki til skaðans sem
sníkjudýr og sjúkdómar í sjókvíaeldi valda villtum laxa- og silungsstofnum. Lúsafár í
sjókvíaeldiskvíum, sem eru í fjörðum þar sem eru lax- og silungsár, eykur lúsasmit á villtum
stofnum og vega þannig að lífslíkum þeirra í náttúrunni. Um þetta þarf ekki að deila. Rannsóknir á
Íslandi og í öðrum löndum staðfesta þessi áhrif.
Í stað þess að fella niður fjarlægðarmörkin leggur IWF til að þau verði hert, að eftirlit verði aukið
með lúsasmiti á núverandi eldissvæðum og settar verði strangar reglur um viðurlög ef lúsasmit fer
yfir tiltekin mörk, sem vikið verður að síðar.
Á sínum tíma sýndu Íslendingar meiri framsýni en ýmsar aðrar þjóðir með því að loka ákveðnum
hlutum strandlengjunnar fyrir sjókvíaeldi með það fyrir augum að vernda villta lax- og
silungsstofna landsins. Við þá lokun var eingöngu horft til lax- og silungsveiðiáa sem gáfu af sér
veiðihlunnindi og tilgangurinn fyrst og fremst sá að draga úr áhrifum erfðablöndunar eldisfisks við
laxastofna. Skaðinn af lúsafári í sjókvíum var ekki tekin með í reikninginn þar sem lúsin hafði verið
svotil óþekkt vandamál í sjókvíaeldið við landið.
Frá því ákvörðun um lokun hluta strandlengjunnar var tekin hefur hins vegar komið í ljós að laxalús
er orðin viðvarandi og alvarlegt vandamál í sjókvíaeldi við Ísland. Þannig hefur MAST á hverju ári
frá 2017 gefið leyfi fyrir notkun kemískra efna eða lyfja til að meðhöndla lúsasmitaðan eldislax í
sjókvíum á Vestfjörðum. Þá hafa vísindarannsóknir sýnt að á Vestfjörðum eru margfalt fleiri ár sem
búa yfir lax- og silungsstofnum en talið var þegar ákveðið var að leyfa sjókvíaeldi þar.
Fjölmargar ár með sérstökum villtum stofnum eru á svæðum þar sem sjókvíaeldið hefur
margfaldast. Þessir viltu stofnar hafa þegar skaðast af þeirri starfsemi þó þeir að eigi sjálfstæðan
tilverurétt í náttúru landsinsættu samkvæmt lögum um náttúruvernd (1. og 2. gr. nr. 60/2013 með

síðari breytingum) og samningi Sameinuðu þjóðanna um líﬀræðilega fjölbreytni sem leggur áherslu
á að vernda lífríki á öllum skipulagsstigum þess, þar með talið þeirra erfðaauðlinda sem lífríkið býr
yfir.
Til að undirstrika alvarleika málsins má benda á meistaraverkefni í sjávar- og vatnalíﬀræði eftir Evu
Dögg Jóhannesdóttur en þar kemur fram að lúsasmit villtra laxfiska á eldissvæðum á Vestfjörðum
hefur aukist:
„Rannsóknir sýna að á svæðum þar sem eldi laxfiska í sjókvíum er stundað eru villtir laxfiskar
meira smitaðir af sjávarlús, einna helst laxalús, heldur en svæðum án eldis. Eldi á laxi (Salmo salar)
í sjó er nýleg atvinnugrein á Íslandi og því mikilvægt að afla þekkingar um sjávarlýs á villtum
laxfiskum. Laxeldi var stundað í öllum fjörðum sunnanverðra Vestfjarða árið 2017. Í þessu verkefni
var lúsasmit villtra laxfiska, sjóbirtings (Salmo trutta) og sjóbleikju (Salvelinus alpinus), kannað í
öllum fjörðum sunnanverðra Vestfjarða frá júní til september 2017 og niðurstöður bornar saman
við lúsatalningar í kvíum á svæðinu, sem og fyrri athuganir á villtum laxfiskum. Niðurstöður sýna
aukið smit villtra laxfiska á svæðinu og gefa vísbendingu um neikvæð áhrif á þessa stofna.“
Sea lice infestation on wild salmonids in the southern part of the Icelandic Westfjords, meistaraverkefni í sjávar- og
vatnalíﬀræði eftir Evu Dögg Jóhannesdóttur, við Háskólann á Hólum, útgáfa 2019.

Í umsögn Hafrannsóknastofnunar frá 2018 um umsókn Arnarlax um aukið sjókvíaeldi í Arnarfirði er
bent á að það komi „skýrt fram í gögnum framkvæmdaraðila að laxalús sé orðin vandamál í
fiskeldi hér á landi. Fyrir notkun lúsalyfja hafi fjöldi lúsa á eldisfiskum verið langt yfir þeim mörkum
sem sett hafa verið í Noregi varðandi þörf fyrir meðhöndlun við laxalús. Þá hafi einnig þurft að
meðhöndla eldisfisk vegna fiskilúsar sem hafi verið vandamál í fiskeldi bæði í Færeyjum og
Skotlandi. Hér sé því um raunverulegt vandamál að ræða sem geti snert bæði fiskeldi og villta
stofna. Þá komi fram í gögnum framkvæmdaraðila að vísbendingar séu um að laxalús finnist í
vaxandi mæli á villtum fiskum á eldissvæðum. Hafrannsóknastofnun segir ljóst að að fyrirhuguð
framleiðsluaukning Arnarlax komi til með að auka lífmassa á ræktunarsvæðum umtalsvert og þar
með hættu á lúsasmiti.
Að auki bendir Hafrannsóknastofnun á að aflúsunarefni hafi áhrif á hamskipti laxalúsa og að
rannsóknir hafi sýnt fram á skaðleg áhrif efnanna á önnur krabbadýr. „Þar sem áætlað sé að kvíar
séu í nálægð við rækju í Arnarfirði leggi Hafrannsóknastofnun til að bannað verði að nota
aflúsunarefni í nágrenni rækjusvæða.“
Sjá: Framleiðsluaukning á laxi um 4.500 tonn á vegum Arnarlax í Arnarfirði – Ákvörðun um matsskyldu. Skipulagsstofnun,
birt 5. júlí 2018.

Undirstrikun er IWF, sem vill að auki vekja sérstaka athygli á lokamálsgrein þessarar tilvitnunar úr
umsögn Hafrannsóknastofnunar um nálægð sjókvía við rækju í Arnarfirði og tekur undir tillögu
stofnunarinnar um bann við notkun aflúsunarefna í nágrenni rækjusvæða.
50. gr. Viðbótarreglur um innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva.
Ákvæðið fjallar um vöktun á viðkomu sníkjudýra, svo sem laxalúsar.
Auk mengunar og erfðablöndunar þykir lúsin stærsta vandamál sjókvíaeldis. Með rétttu ætti að
leggja fram sérstaka reglugerð um hvernig skal takast á við og minnka skaða af lúsasmiti í
sjókvíaeldi þar sem kæmi fram nákvæm fyrirmæli hvernig skal telja lús, meðhöndla vandann með
tilliti til velferðar eldisdýranna, skaðaminnkun fyrir lífríkið og upplýsingagjöf um lúsasmit til
almennings. Höfundar reglugerðarinnar skila nánast auðu í öllum þessum þáttum, sem er mikill
áfellisdómur yfir störfum þeirra.
Það er brýn nauðsyn að taka fast á stöðunni nú þegar. Það hefur sýnt sig að sérfræðingar MAST
höfðu fullkomlega rangt fyrir sér í mati sínu á þeim vanda sem lúsin myndi valda í sjókvíaeldi við
landið. Í fyrirlestri Gísla Jónssonar, dýralæknis fisksjúkdóma hjá MAST, sem hann flutti 10. maí
2016 á málþingi Landssambands fiskeldisstöðva á Ísafirði, kom til dæmis þetta mat hans fram:
„Sökum norðlægrar legu Íslands, og ekki síst þeirra svæða sem heimilt er að ala lax í sjókvíum frá
2004, á lúsin erfitt uppdráttar og getur á engan hátt orðið sambærilegt vandamál og hjá
nágrannaþjóðum okkar. Meðhöndlun gegn lús hefur aldrei þurft að koma til álita í laxeldi á
núverandi slóðum sjókvíaeldis.“
Sjá: https://www.atvest.is/upplysingar/vaxvest_utgefid_efni/skra/58/?

Og réttu ári seinna, Í maí 2017 skrifaði Soﬀía Karen Magnúsdóttir, fagsviðsstjóri fiskeldis hjá
Matvælastofnun, pistil í Fréttablaðið þar sem þetta kom fram:

„Þá er tíðræður misskilningur um að í fiskeldi á Íslandi ríki lúsafár, sem villtum laxastofnum stafi
hætta af. Staðreyndin er sú að laxalús hefur aldrei valdið vandræðum í íslensku sjókvíaeldi.
Ástæðan er lágur sjávarhiti yfir vetrartímann, en laxalús berst með villtum fiski í kvíar að vori og þar
nær hún að fjölga sér lítillega fram á haust. Með vetri lækkar sjávarhiti og lúsin hverfur úr kvíunum.
Þegar laxaseiði ganga til sjávar að vori er því lítið eða ekkert um lús í eldiskvíum. Í vetur var
sjávarhiti þó heldur hærri en vanalega, sem er laxalús hagstætt. Það sýnir mikilvægi þess að vaka
yfir breyttum aðstæðum, en „lúsafár“ hefur verið óþekkt í íslensku eldi.“
Fréttablaðið 09.05. 2017

Þetta sama vor gaf MAST svo út fyrsta leyfi fyrir notkun lúsaeiturs vegna smits í sjókvíum Arnarlax
á Vestfjörðum og hefur síðan gefið margsinnis leyfi fyrir eitrun eða notkun lyfjafóðurs vegna
lúsasmits þar sem lús á eldisfiskum hefur „verið langt yfir þeim mörkum sem sett hafa verið í
Noregi varðandi þörf fyrir meðhöndlun við laxalús“ eins og kemur fram í áður tilvitnaðri umsögn
Hafrannsóknastofnunar.
Í gögnum frá MAST má líka sjá hversu alvarlegur vandinn er orðinn einsog meðal annars var greint
frá í Fréttablaðinu í september 2018, en þá hafði Sigríður Gísladóttir, eftirlitsdýralæknir MAST,
kannaði stöðuna og sent í framhaldinu skýrslu til yfirmanna sinna: „Undanfarnar vikur hefur borið
mikið á lúsasmiti af völdum fiskilúsar sem veldur seiðum ákveðnum óþægindum og hefur neikvæð
áhrif á velferð þeirra. Um er að ræða seiði sem voru smituð af nýrnaveiki við útsetningu sem hefur
áhrif á getu þeirra og mótstöðuafl gegn sýkingum líkt og fiskilúsarsmiti.“
„Neikvæðra áhrifa fiskilúsar er nú þegar farið að gæta og seiðin þola illa það aukna álag sem fylgir
fiskilús. Á þeim fiski sem skoðaður var í dag sáust einnig merki um sáramyndun og ofan á haus
fiska sást þynning á slímlagi,“ segir meðal annars í skýrslu Sigríðar.
Fréttablaðið 11.09. 2018

Að lúsin skydli verða vandamál átti þó ekki að koma neinum á óvart. Eigandi
sjókvíaeldisfyrirtækisins Fjarðalax hafði varað við því að sú yrði raunin í fréttaskýringu sem
Morgunblaðið birti 21. júlí 2012 undir fyrirsögninnni „Ávísun á lúsafár og umhverfisslys“. Snerist
fréttaskýring blaðsins að stóru leyti um varnaðarorð eiganda Fjarðalax um að mjög varlega þyrfti
að fara í að gefa leyfi fyrir auknu eldi á Vestfjörðum og framfylgja þyrfti af hörku kvöðum um
hvíldartíma.
Sérfræðingar stofnana ríkisins sem fara með fiskeldismál létu þessi orð því miður sem vind um
eyru þjóta og ætla samkvæmt þeim reglugerðardrögum sem hér eru til umfjöllunar að halda áfram
að skella við skollaeyrum við varnaðarorðum. Það er ekki ásættanlegt.
Mikilvægt er að setja nú þegar fram skýrar reglur um mörk lúsasmit í kvíum. Er þar bæði í húfi
velferð eldisdýranna og framtíð villtra silungs- og laxastofna í nágrenni við sjókvíar.
Benda má sérfræðingum ráðuneytisins á norska reglugerð sem er meðal annars aðgengileg á
ensku: Regulations on combating salmon lice in aquaculture facilities. Norðmenn hafa ekki aðeins
hert mjög á þessum reglum á undanförnum árum heldur hafa þeir líka gert nýjustu upplýsingar um
stöðuna í hverri eldisstöð aðgengilega almenningi á sérstöku vefsvæði: www.lusedata.no sem IWF
leggur til að verði einnig tekið upp hér á landi.
Mengunin - ákvæði um rekstrarleyfi, gæðastjórnun og eftirlit
Í reglugerðardrögin vantar einnig ákvæði um hvað telst ásættanlegt frárennsli frá
sjókvíaeldisstöðvum. Í einni sjókvíaeldistöð er algengt að halda í nokkrum kvíum um einni milljón
laxa á þröngu svæði í um tvö ár. Allt frárennsli, saur, fóðurafgangar, skordýraeitur og lyf gegn
laxalús, streymir beint í sjóinn frá þessari starfsemi sem er örstutt frá strandlengjunni.
Sú furðulega staða er uppi að sömu lög og reglur gilda ekki þegar kemur að frárennslismálum fyrir
matvælaframleiðendur á landi og þá sem eru með matvælaframleiðslu sína í mannvirkjum örstutt
frá standlengjunni. Þessi staða verður enn einkennilegri í ljósi þess að sömu lög og reglur gilda
heldur ekki meðferð frárennslis/seyru í landeldi og sjókvíaeldi á sömu tegundum af fiski. Er
frárennslið þó hið sama frá þessari starfsemi.
Þannig er í ákvörðun Skipulagsstofnunar haustið 2018 um matsáætlun vegna fyrirhugaðs 5.000
tonna landeldis á laxi í Þorlákshöf, er óskað eftir að ítarlega verði gerð „grein fyrir frárennsli og

hreinsun þess áður en það fer út í viðtaka svo og hvernig kröfur reglugerðar um fráveitur og skólp
nr. 798/1999 verða uppfylltar. Skýra þarf frá áformum um nýtingu seyru.“
http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1363/
Strandeldi_Landeldis_%C3%A1kv_mats%C3%A1%C3%A6tl.pdf)

Engar slíkar kröfur eru gerðar til sjókvíaeldisfyritækja.
Í erindi til umhverfisráðuneytsins óskaði IWF eftir skýringum á því af hverju lög um varnir gegn
mengun hafs og stranda nr. 33/2004 og reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur og skólp gilda ekki
um eldi í sjókvíum.
Í svari fulltrúa umhverfisráðuneytisins, sent 2. apríl 2019, kom þetta fram: „Fráveitur eru nýttar til
flutnings og hreinsunar á skólpi áður en því er veitt út í viðtaka. Í sjókvíum lifir fiskurinn í
viðtakanum (sjónum); þar er fiskurinn fóðraður og fóðurleifar og úrgangur frá fiskinum fer beint út í
viðtakann. Ekki myndast því skólp sem hægt er að safna og meðhöndla. Á mengunarvörnum
vegna fiskeldis í sjókvíum er því að tekið á annan hátt.“ Í því samhengi var vísað í svari
ráðuneytisins í ákvæði um burðarþolsmat, mat á umhverfisáhrifum og rekstrar- og starfsleyfi.
Með öðrum orðum, nákvæmlega sama skólp og þarf að hreinsa ef það verður til á landi má láta
streyma beint í sjóinn í sjókvíaeldi vegna þess að það fer fram í „viðtakanum“. Þarna fer hljóð og
mynd ekki saman.
Eftirlit og upplýsingagjöf - 44. gr. Bólusetning og lyfjagjöf, 45. gr. Umhirða fiska, 46. gr.
Strok, 57. gr. Birting upplýsinga
Samkvæmt reglugerðardrögunum skal eftirlit og upplýsingagjöf með þessum mengandi iðnaði
vera í lágmarki. Fyrst og fremst á að treysta á innra eftirlit f sjókvíaeldisfyrirtækjanna sjálfra,
frumkvæði opinberra eftirlitsaðila á nánast ekki vera neitt og upplýsingar ekki birtar fyrr en seint
um síðir.
Þessi lausatök eru algjörlega óásættanleg og í beinni andstöðu við það umhverfi sem
sjókvíaeldisfyritækin búa við í Noregi. Er það land nefnt hér þar sem eigendur fyrirtækjanna þar eru
þeir sömu að stóru leyti og fyrirtækjanna hér.
Áður hefur verið bent á að nýjustu upplýsingar um lúsasmit eru aðgengilegar í rauntíma í Noregi.
Til samanburðar er gert ráð fyrir því að MAST skuli birta niðurstöður vöktunar á viðkomu
sníkjudýra innan tveggja vikna frá því að vöktunarskýrsla berst. Engin tímamörk eru svo á því
hvenær MAST skal birta opinberlega upplýsingar um þessi atriði:
a. strok,
b. tilkynningarskylda sjúkdóma,
c. óeðlileg aﬀöll eldisdýra,
d. slæma meðferð á eldisdýri.
Tímamörk þarf annars vegar að þrengja verulega og hins vegar ekki vera opin eins og er í tilfelli
atriði sem merkt eru hér fyrir ofan með a. b. C og d..
Þetta er að gefnu tilefni. Þegar leyfi voru gefin fyrir notkun aflúsunarefna 2017 og 2018 birti MAST
í hvert skipti sérstaka fréttatilkynningu. Stofnun brá hins vegar frá þessu markaða verklagi sínu
þegar leyfi fyrir aflúsunarefnum voru gefin í nokkur skipti haustið 2019. Til að komast að því að
þessi leyfi höfðu verið gefin þurfti að fletta upp í PDF útgáfum af fundargerðum
fisksjúkdómanefndar á vefsvæði stofnunarinnar.
Í svari við fyrirspurn IWF til MAST um af hverju þessu vinnulagi hafði verið breytt kom þetta fram:
„Ekki er til staðar neitt skilgreint verklag um birtingu leyfa til sýkla- og/eða
sníkjudýrameðhöndlunar í fiskeldi. Þær tilkynningar sem þú vísar til, vegna leyfa sem veitt voru á
árinu 2018, voru gefnar út vegna umræðu í samfélaginu og til að tryggja að réttar upplýsingar
væru aðgengilegar um aðstæður og ástæður lyfjameðhöndlunar.“
Svar í tölvupósti frá Sigurjóni Njarðarsyni, fulltrúa yfirdýralæknis MAST, 14. nóvember 2019.

Taka þarf af vafa um upplýsingaskildu og verklag í reglugerðinni með gagnsæi að leiðarljósi. Það
má ekki vera byggt á handahófskenndu mati starfsmanna opinberrar stofnunar hvernig staðið er
að upplýsingagjöf til almennings.

Í reglugerðardrögin vantar einnig skilgreiningar á hvað telst „óeðlileg aﬀöll eldisdýra“ og „slæm
meðferð á eldisdýri“.
Mikilvægt er að fá fram hvað stjórnvöld telja eðlileg aﬀöll. Þekkt er að sjókvíaeldisfyrirtækin gera
ráð fyrir um og yfir 20 prósent aﬀöllum eldisdýra í rekstraráætlunum sínum.
Í ársskýrslu Norska dýralæknastofnunarinnar 2018 er svartur kafli um stöðu heilbrigðismála í
fiskeldi í Noregi. Þar kemur meðal annars fram að ekkert gengur að ná tökum á gríðarlegum
fiskidauða í laxeldissjókvíum við landið. Per Sandberg, sjávarútvegsráðherra Noregs, sagði árið
2018 að brýnasta verkefni norsks laxeldis vera að stemma stigu við laxadauða, ástandið væri
óásættanlegt. Féllu þau orð í kjölfar upplýsinga um að 53 milljónir laxa hefðu drepist í sjókvíum við
landið árið 2017, sem var svipað magn og 2016
Um 44 laxar drepast í sjókvíunum fyrir hvert tonn sem framleitt er í Noregi. Hér á landi er gert ráð
fyrir að árleg framleiðsla í sjókvíum geti mest orðið 71 þúsund tonn, verði heimildir miðað við
núverandi áhættumat Hafrannsóknastofnunar fullnýttar. Það þýðir að um 3,1 milljón eldislaxa muni
drepast hér á hverju ári, sé miðað við reynslu Norðmanna. Telja stjórnvöld það eðlileg eða óeðlileg
aﬀöll?
——Markmið íslenskra fiskeldislaga er meðal annars að stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun
villtra nytjastofna. Við framkvæmd laganna skal þess ávallt gætt að sem minnst röskun verði á
vistkerfi villtra fiskstofna og að sjálfbærri nýtingu þeirra sé ekki stefnt í hættu.
Mikið vantar upp á að þessi reglugerðardrög styðji við þessi markmið og í tilfelli tillögu um að
afnema fjarlægðarmörk sjókvíaeldisstöðvar við laxveiðiár eru drögin í beinni andstöðu við markmið
laganna.

Virðingarfyllst,
fyrir hönd Íslenska náttúruverndarsjóðsins -The Icelandic Wildlife Fund,
Jón Kaldal

