
Sæl

Undirritaður hefur sent inn umsögn við áhættumati erfðablöndunar í umhverfismati
áætlana sem er að finna í viðhengi. Af einhverjum óskiljanlegum ástæðum tókst ekki að
koma greinagerðinni inn á samráðsgáttina, en það mál er í skoðun.

Vegna tímaskorts tókst ekki að klára umsögn í því formi sem stefnt var að.   Í því sambandi
er þó bent á að fyrirséð er að undirritaður mun veita áhættumati erfðablöndunar andmæli
á næstu árum og þá taka mun betur fyrir ýmsa þætti er varða áhættumatið.  

Áhættumat erfðablöndunar er að valda skaða
Áhættumat erfðablöndunar er fyrst og fremst notað til að úthluta framleiðsluheimildum til
íslenskra leppa og erlendra fjárfesta. Það sorglega er að áhættumat erfðablöndunar er að
valda skaða á  íslenskum laxastofnum á eldissvæðum og hefur lítið sem ekkert með
umhverfisvernd að gera. Það er raunar með nokkrum ólíkindum að veitt sé lagaheimild á
Alþingi Íslendinga fyrir því að erfðablanda megi villtan íslenskan lax með innleiðingu
áhættumats erfðablöndunar.

Áhættumat erfðablöndunar gefur frjálsan aðgang
Áhættumat erfðablöndunar leggur til  umfangsmiklar framleiðsluheimildir  og 
aðferðafræði sem  fela  í  sér  brot  á  ýmsum  lögum  og  í  raun  gefur  norskættuðum
strokulöxum frjálsan aðgang að veiðiám á eldissvæðum til að hrygna með íslenskum 
villtum löxum.  Niðurstaðan  gæti  verið  sú  að  íslenska  ríkið  þurfi  að  greiða  skaðabætur
til veiðiréttareigenda.  Þessi vinnubrögð eru engum til sóma og alls ekki til að stuðla að sátt
á milli laxeldisiðnarins og veiðiréttaeigenda, umhverfisinna og fleiri.

Áhættumat erfðablöndunar er Íslendingum til tjóns en leggur grunn að  milljarða ávinningi
erlendra fjárfesta.

Göng sem ekki hafa verið birt
Það vekur athygli hve vel Landssambandi veiðifélaga tekst til að fá óbirt gögn frá
Hafrannsóknastofnun. Það er að finna bráðabrigðaniðurstöður forskoðunar á mögulegri
erfðablöndun sem hægt er að sækja inn á samráðsgáttina:
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3067#advices    Hér er m.a. um
að ræða sýnatöku m.a. frá árunum 2017-2019 teknar úr veiðiánum á Vestfjörðum þar sem
er að finna litla laxastofna.   Athyglisvert er að ekkert virðist vera minnst á þessar
sýnatökur í tækniskýrslu Hafrannsóknastofnunar ,,Hætta á göngu strokulaxa úr laxeldi í
íslenskar laxveiðiár“ sem gefin var út árið 2020.

Áður höfðu samtökin fengið upplýsingar um óbirtar rannsóknir á laxfiskum í fjölmörgum
veiðiám í Ísafjarðardjúpi. Niðurstaða þessarar rannsóknar af einhverjum ástæðum hefur
ekki verið birt ennþá.  Bréf Hafrannsóknastofnunar til Landsambands veiðifélaga er að
finna í viðauka 5 í meðfylgjandi greinagerð.

Lögfræðiálit
Með að innleiðingu áhættumat erfðablöndunar er m.a. verið að brjóta lög  nr.  60/2013  um
náttúruvernd  og  lög  nr.  55/2012  um  umhverfisábyrgð.  Eitt af því sem unnið verður
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áfram með er að skoða betur laglega álitaefni er tengjast innleiðingu áhættumat
erfðablöndunar. Í því sambandi hefur verið sendur tölvupóstur til fjölmargra lögfræðinga
og kallað eftir samtali.   Vonandi hjálpar meðfylgjandi greinagerð og aðrar sem teknar hafa
verið saman af undirrituðum að sýna betur fram á lögfræðilega vankanta áhættumats
erfðablöndunar.

Um
Undirritaður hefur unnið við fiskeldi í um 30 ár og komið að fjölmörg verkefnum fyrir
stjórnvöld er tengjast fiskeldi, s.s. komið að skrifum á lögum og reglugerðum.  Gagnrýnd
hefur verið sú spilling sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerð laga um fiskeldi. Frá
næstu áramótum mun undirritaður vera í hálfu starfi  í samfélagsverkefni gegn spillingu og
þið munu reglulega vera upplýst um framganganginn.

Yfirlit um málið er að finna á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?
page_id=1017
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