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Lagaumhverfið
• Sterkt lagaumhverfi nauðsynlegt fyrir…

… uppbyggingu greinarinnar
… daglegan rekstur fyrirtækjanna
… vernd umhverfis



Gildandi lög og reglur

• Margir lagabálkar sem koma inn á fiskeldi

• Umgjörðin mótast einna helst af lögum um fiskeldi
(rekstrarleyfi) og lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir (starfsleyfi)



Núverandi 
regluverk

• Gildandi lög hafa verið endurskoðuð með
reglulegum hætti

• Lagaumgörð sætir þó tíðri gagnrýni í almennri
umræðu

• Hafa lög um fiskeldi fylgt vexti greinarinnar
eftir?

• Hver eru næstu skref?



Tilurð laga um 
fiskeldi
• Lög um lax- og silungsveiði, nr. 76/1970

• Mikilvæg endurskoðun árin 1994, 
2001 og 2006

• Lög um eldi vatnafiska, nr. 57/2006
• Mikilvæg endurskoðun 2008

• Lög um fiskeldi, nr. 71/2008
• Mikilvæg endurskoðun 2014 og

frumvarp lagt fram 2019



Lög um lax-
og 

silungsveiði

1994

Reglugerðarheimild um 
svæðisbann

2001

Auknar kröfur varðandi 
leyfisveitingar
(Reglugerðarheimild frá 1994 nýtt
með auglýsingu 226/2001)

2006

Lög um lax- og silungsveiði brotin 
niður í fleiri lagabálka
Þar á meðal lög um eldi vatnafiska, 
nr. 57/2006



Svæðafriðun árið 2001



Verndarsvæði í noregi



Lög um 
fiskeldi

• Sameining laga um eldi vatnafiska, nr. 57/2006 og laga um eldi nytjastofna sjávar, nr. 
33/2002

• Lögin byggðu að mestu á lögum um eldi vatnafiska
• Rekstrarleyfi gefin út af Fiskistofu

2008:

• Rekstrarleyfi gefin út af Matvælastofnun
• Krafa um burðarþolsmat
• Umhverfissjóður sjókvíaeldis
• Stöðvarskírteini og NS staðall (reglugerð) – norðmenn innleiddu ns staðalinn í á árunum 

2004-2006 og voru þá að framleiða um 600.000 tonn.

2014:

• Áhættumat Hafrannsóknastofnunar
• Úthlutun eldissvæða
• Rafrænt eftirlit
• Aukin upplýsingagjöf

Frumvarp 2019:



Samantekt

• Lagaumgjörð í stöðugri þróun
• Stór skref tekin á réttum tímum sýna fyrirhyggju
• Unnið að stöðugu rekstrarumhverfi samhliða

umhverfisvernd
• Mikilvægt að fylgjast með því sem er að gera

erlendis og halda regluverkinu lifandi
• Rétt þróun og ábyrg uppbygging



Takk fyrir
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