Vestfirðir
STRANDSVÆÐISSKIPULAG

Athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags
á Vestfjörðum
Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum var kynnt í maí 2020. Frestur til að skila inn
athugasemdum var til 1. júní.
Á kynningartíma lýsingar í maí og fram í júní bárust athugasemdir frá 18 aðilum, fjórar sem eingöngu
eiga við gerð strandsvæðisskipulag á Vestfjörðum og 14 sem eiga sameiginlega við gerð
strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum og Austfjörðum.
Athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum bárust frá eftirfarandi
aðilum:
-

Arnarlax og Fjarðalax, dags. 27.maí 2020
Tjaldtangi ehf, dags. 16. júní 2020
Vesturbyggð, dags. 28.maí 2020
Viðar Már Matthíasson, dags. 31.maí 2020

Sameiginlegar athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum og
Austfjörðum bárust frá eftirfarandi:
-

Davíð Freyr Jónsson, dags. 8. maí 2020
Hafrannsóknastofnun, dags. 3. júní 2020
ICECAL, dags. 11. maí 2020
Landhelgisgæsla Íslands, dags. 29. maí 2020
Matvælastofnun, dags. 27. maí 2020
Minjastofnun Íslands, dags. 29. maí 2020
Samgöngustofa, dags. 29. maí 2020
Samtök dragnótamanna, dags. 29. maí 2020
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, dags. 8. júní 2020
Samtök útivistarfélaga, dags. 15. maí 2020
Umhverfisstofnun, dags. 29. maí 2020
Veðurstofa Íslands, dags. 25. maí 2020
Vegagerðin, dags. 18. júní 2020
Æðarræktarfélag Íslands, dags. 31. maí 2020

Í erindum Hafrannsóknastofnunar og Matvælastofnunar kemur fram að ekki séu gerðar athugasemdir
við lýsinguna.

Bíldudalur 27.5.2020
Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavík
Efni: Greinargerð Arnarlax og Fjarðalax vegna strandsvæðaskipulags á Vestfjörðum
Arnarlax og Fjarðalax vilja gera grein fyrir starfsemi sinni og hagsmunum í tengslum við gerð
strandsvæðaskipulags á Vestfjörðum í samræmi við 3. gr. reglugerðar nr. 330/2020 sem fjallar um
samráð við gerð strandsvæðaskipulags.
Núverandi rekstur.
Arnarlax er með starfs og rekstrarleyfi vegna framleiðslu á 10.000 tonnum af laxi á ári í Arnarfirði.
Starfsleyfið gildir til 28.8.2035 og rekstrarleyfið til 6.5.2026
Fjarðalax er með starfs og rekstrarleyfi til að ala 10.700 tonn af laxi á ári í Patreksfirði og Tálknafirði
en starfleyfið er í gildi til 15.2.2032 og rekstrarleyfið gildir til 28.8.2029. Jafnframt er Fjarðalax með
starfs og rekstrarleyfi í Fossfirði í Arnarfirði upp á 4500 tonn á þriggja ára tímabili sem gilda
annarsvegar til 1.2.2022 og 2.12.2023.
Fyrirliggjandi áform.
Arnarlax vinnur að umhverfismati vegna 10.000 tonna framleiðslu í Ísafjarðardjúpi og hyggur á
stækkun á fyrirliggjandi leyfi í Arnarfirði um 4500 tonn en gert er ráð fyrir að notast við sömu svæði
og nú þegar eru í notkun. Einnig er í gangi vinna við að hliðra til eldissvæðum í Arnarfirði, Patreksfirði
og Tálknafirði en þó þannig að svæðin verði áfram á sömu sjókvíaeldissvæðum. Arnarlax hóf vinnu
við umhverfismat vegna 10.000 eldis í Jökulfjörðum árið 2016. Félagið hefur enn áhuga að nýta hluta
af því svæði undir fiskeldi enda er það utan friðunarsvæðis þar sem eldi laxfiska er óheimilt
samkvæmt auglýsingu nr. 460/2004.
Arnarlax fagnar vinnu við strandsvæðaskipulag sem að öllum líkindum mun hafa styrkjandi áhrif á
fyrirliggjandi starfsemi og einfalda leyfiveitingaferli innan skilgreindra strandsvæða. Jafnframt vill
félagið minna á að hægt er að nýta strandsvæði á fjölbreyttan hátt og ein nýting þarf ekki að útiloka
aðra.

Mynd 1 Eldissvæði Arnarlax & Fjarðalax í Arnarfirði

Mynd 2 Eldissvæði Fjarðalax í Patreksfirði & Tálknafirði

Mynd 3 Eldissvæði Arnarlax & Fjarðalax ásamt sjókvíaeldissvæðum

Mynd 4 Svæði í sunnanverðum Jökulfjörðum sem hugsanlega er heppilegt sem eldissvæði

Mynd 5 Fyrirhuguð eldissvæði Arnarlax í Ísafjarðardjúpi

Fyrir hönd Arnarlax

Ísafjörður 5. júní 2019

UMSÖGN VEGNA
„TILLÖGUR AÐ MATSÁÆTLUN FYRIR
15.000 TONNA FRAMLEIÐSLU Á REGNBOGASILUNGI OG
6.000 TONNA FRAMLEIÐSLU Á LAXI OG REGNBOGASILUNGI
Í SJÓKVÍUM Í ÍSAFJARÐARDJÚPI Á VEGUM HÁBRÚN EHF.“
TILLÖGUR DAGSETTAR
29. FEBRÚAR 2019
1. JÚNÍ 2019

Umsagnaraðili:
Tjaldtangi. ehf., kt. 420913-1250
Útgerð rækjubátsins Halldórs Sigurðssonar ÍS-14
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Umsagnaraðili
Hætta er á að með stórtæku fiskeldi í djúpinu muni vistsvæði rækju skerðast og það geti leitt til
hruns rækjustofnsins.
Rækjusjómenn við djúp hafa barist ítrekað fyrir því að sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi fari í
umhverfismat og heildstætt mat verði gert á áhrifum fiskeldis á veiðar og viðkomu
rækjustofnsins. Samanber kærur til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá maí 2012
og apríl 2014. Annarsvegar vegna 7.000 tonna eldis Háafells ehf. og hinsvegar vegna 4.000
tonna eldis Dýrfisks ehf.
15. júlí 2016 gerðu rækjusjómenn einnig athugasemdir við tillögu að matsáætlun Háafells ehf.
Útgerð Halldórs Sigurðssonar ÍS-14 á lögvarða hagsmuni sem handhafi 30,6% aflahlutdeildar
í rækju í Ísafjarðardjúpi.

Umsögn
Umsagnaraðilar eru mótfallnir fyrirhuguðu fiskeldi í Ísafjarðardjúpi þar sem eldið muni skerða
vistsvæði rækju og það geti leitt til hruns rækjustofnsins. Efirfarandi er listi yfir stórtækustu,
fyrirhuguðu fiskeldisáformin í Ísafjarðardjúpi.
•
•
•
•
•
•

6.800 tonna fiskeldi Háafells ehf.
6.000 tonna fiskeldi Háafells ehf.
15.000 tonna fiskeldi Háafells ehf.
4.000 tonna fiskeldi Dýrfisks ehf.
10.000 tonna fiskeldi Arnarlax ehf.
6.000 tonna fiskeldi Akvafuture ehf.

Fáist umbeðin leyfi samþykkt stefnir í að hámarksframleiðs af eldisfiski, á hverju ári, geti aukist
um 47.800 tonn. Það er mat umsagnaraðila að hætta er á að ef öll þessi fiskeldisáform
komi til framkvæmda muni það ganga að rækjustofninum dauðum í Ísafjarðardjúpi.

Krafa um heildstætt umhverfismat
Umhverfismat þurfi að skoðast heildstætt fyrir Ísafjarðardjúp. Það er meginkrafa undirritaðra
að fyrirhuguð sjókvíaeldi fari í heildstætt umhverfismat þar sem gert verði heildstætt mat á
áhrifum eldis á veiðar og viðkomu rækjustofnsins í Ísafjarðardjúpi.
Auknar líkur á fisksjúkdómum.
Aukin lífmassi í Ísafjarðardjúpi mun auka líkur á að sjúkdómar valdi tjóni á svæðinu.
Áhrif á botngerð og lífríki á botni.
Fyrirhugað fiskeldi mun hafa neikvæði áhrif á botngerð og lífríki á botni sem getur hamlað vöxt
og viðgang rækju í Ísafjarðardjúpi.
Áhrif sjókvíaeldis á rækjustofn
Mörgum spurningum er ósvarað um áhrif sjókvíaeldis á rækjustofn í Ísafjarðardjúpi til lengri
og skemmri tíma. Eftirfarandi eru dæmi um spurningar sem þarf að svara áður en eldi er hafið;
•
•
•
•
•
•

Hefur sjókvíaeldi áhrif á botnsvæði og botndýralíf þar sem rækjan heldur sig?
Hafa slysasleppingar áhrif á afrán á rækjustofninn?
Hefur sjókvíaeldi áhrif á fæðumöguleika rækjunnar?
Hefur sjókvíaeldi áhrif á afrán sviflægra rækjulirfa á svæðinu?
Hefur sjókvíaeldi áhrif á fiskgengd? Munu kvíarnar og fóðrið sem fellur þar framhjá auka
fiskgengd sem aftur mun auka afrán á rækjustofninn?
Hver eru langtímaáhrif sjókvíaeldis á viðgang og útbreiðslu rækju?

Allt eru þetta spurningar sem nauðsynlegt er að svara áður en umfangsmikið sjókvíaeldi hefst.
Slíkar rannsóknir hafa ekki farið fram og varhugavert að hefja umfangsmikið sjókvíaeldi án
þess að auka og efla þekkingargrunn með rannsóknum.

Atvinnuvegi fórnað
Umsagnaraðilar telja mikilvægt að kannað sé hver afrakstur rækjuveiða í Ísafjarðardjúpi hafi
verið undanfarin ár og áratugi. Kannað sé hvaða áhrif það muni hafa á samfélagið ef
rækjuveiðar leggjast af við djúp.
Skerðing atvinnuréttinda
Fyrirhugað eldi mun skerða togsvæði rækjuveiða og skerða þar með atvinnuréttindi
rækjusjómanna við Ísafjarðardjúp. Atvinnuréttindi falla undir eignarréttarákvæði 72. greinar
stjórnarskrárinnar og á þeim grundvelli er einkum átt við heimildir manna til að stunda áfram
þau störf sem þeir hafa fengið að vinna og eiga fjárhagslega afkomu sína undir eða þau störf
sem menn hafa fengið sérstakt leyfi stjórnvalda til að stunda.
Það er mat umsagnaraðila að ef eldisáform ganga eftir þá getur það leitt til hruns rækjustofnsins
í Ísafjarðardjúpi.
Ef að þessi stórfeldu fiskeldisáform ganga eftir og rækjuveiðar leggjast af í kjölfarið þá
verða stjórnvöld að vera með úrræði til að bæta útgerðum og starfsfólki framtíðar
tekjumissi.
Ábyrgð ef ílla fer
Mikilvægt er að til séu úrræði til að taka til í umhverfinu ef rekstrarforsendur fiskeldis bresta
og fiskeldisfélög fara í þrot. Allflest fiskeldisævintýri á Ísalandi hafa farið í þrot.
Rækjusjómenn í Ísafjarðardjúpi hafa þurft að hafa varan á sér vegna eins slíks ævintýris. Hér
á árum áður fékk ónefnt fyrirtæki við djúp rekstrarleyfi til kræklingaræktunar. Á vegum
fyirtækisins voru kaðlar og botnfestingar sett út á nokkrum stöðum í djúpinu. Félagið fór síðan
í þrot en festingar eru á hafsbotni og kaðlar eru enn á sveimi með tilheyrandi hættu fyrir
sjófarendur. Engin ber síðan ábyrgð á því að fjarlægja kaðlana og botnfestingar.

Mikilvæg veiðisvæði rækju
Óumdeilt er að sum togsvæði í djúpinu eru mikilvægari en önnur. Ekki eru til rannsóknir á
mikilvægi togslóða með gögnum langt aftur í tímann og væri það þarfleg rannsókn að gera til
að færa styrkari stoðir undir þekkingu manna á veiðisvæðum rækju í Ísafjarðardjúpi.
Neðangreind mynd sýnir veiðisvæði rækju í Ísafjarðardjúpi veturinn 2015/2016.

Mynd 1

Neðangreind mynd sýni staðsetningar fyrirhugaðs fiskeldis í Ísafjarðardjúpi.

Mynd 2
Ef bornar eru saman myndir eitt og tvö þá sést að fyrirhugað fiskeldi mun takmarka veiðar á
rækju í Ísafjarðardjúpi.
Í þessarri umsögn þá er til einföldunar svæðunum skipt í fjóra flokka eftir því hvaða áhrif þau
hafa á rækjuveiðar. Eins og fyrr frá greinir þá er mjög miklvægt að frekari rannsóknir
fari fram á mikilvægi veiðisvæða.
Grænt svæði
Fiskeldiskvíar/festingar hafa ekki áhrif á rækjuveiðar.
Gult svæði
Fiskeldiskvíar/festingar takmarka veiðar á síður
mikilvægum togslóðum.
Appelsínugult svæði
Fiskeldiskvíar/festingar takmarka rækjuveiðar á
mikilvægum togslóðum.
Rautt svæði
Fiskeldiskvíar/festingar koma í veg fyrir rækjuveiðar á
mikilvægum togslóðum. Ekkert eldi verði á svæðinu.

Veiðisvæði sem fiskeldi Arnarlax mun hafa áhrif á
Fyrirhugað sjókvíaeldi Arnarlax er í nágrenni við togslóðir rækjubáta.
Óshlíð
(Gult svæði)
Rækjuveiðar eru stundaðar út af Óshlíð og er þetta gjöfult rækjusvæði. Ef kvíar verða settar á
svæðið þá þarf að vera samstarf um staðsetningar. Fjarlæga þarf rammafestingar þegar svæði
er í hvíld.

Mynd 3
Drangshlíð
(Gult svæði)
Rækjuveiðar hafa verið stundaðar við Drangshlíð og áður fyrr var þetta gjöfult rækjusvæði.
Undanfarin ár hefur lítil rækjuveiði verið á svæðinu. Ef kvíar verða settar á svæðið þá þarf að
vera samstarf um staðsetningar. Fjarlæga þarf rammafestingar þegar svæði er í hvíld.

Mynd 4

Eyjahlíð, Naustavík og fyrir utan Æðey
(Gult svæði)
Á svæðinu við Eyjahlíð hafa verið stundaðar rækjuveiðar áður fyrr og var þetta gjöfult
rækjusvæði. Undanfarin ár hefur lítil rækjuveiði verið á svæðinu. Ef kvíar verða settar á svæðið
þá þarf að vera samstarf um staðsetningar. Fjarlæga þarf rammafestingar þegar svæði er í hvíld.

Mynd 5

Veiðisvæði sem fiskieldi Háafells mun hafa áhrif á
Eins og fram kemur í matsáætlun Háafells ehf. þá er fyrirhugað sjókvíaeldi í nágrenni við
margar togslóðir rækjubáta.
Hinsvegar eru margar vísbendingar um að inndjúpið svokallað, frá Ögurhólma og inn í botn sé
mikilvægasta svæðið í sögulegu samhengi.
Nýjar tillögur að 6.800 tonna framleiðslu á laxi eru enn verri en fyrri tillögu Háafells ehf.
Í nýjum tillögum er gert ráð fyir að sú breyting verði gerð að rammafestingar á
eldissvæðum sem eru í hvíld verði ekki teknar upp.
Það er óásættanlegt að hefta aðgang rækjusjómanna að hvíldum svæðum.
Fyrirhuguð eldissvæði Háafells ehf. í Ísafjarðardjúpi. Dökkbláa svæðið er eldissvæði og línan
þar fyrir utan táknar 100 metra helgunarsvæði (Byggt á gögnum frá Hafrannsóknastofnun,
Sjómælingum Íslands og HG).
Mynd

Mynd 6

Álftafjörður, innra- og ytra Kofradýpi (grænt svæði)
Rækjuveiði hefur ekki verið stunduð á þessu svæði undanfarna áratugi. Á sjöunda áratug
síðustu aldar þá var veitt á tveimur vertíðum við Langeyri í Álftafirði. Sumar vikurnar voru allt
að 15 bátar á veiðum í fyrðinum á sama tíma. Á þeim tíma var einnig mikil rækja á Syðisfirði.
Arnanes að Vigur (grænt svæði)
Rækjuveiði hefur ekki verið stunduð á þessu svæði undanfarna áratugi. Fjarlæga þarf
rammafestingar fyrir 1. september þegar svæði er í hvíld.
Seyðisfjörður
(gult svæði)
Rækjuveiðar hafa verið stundaðar í kringum fiskeldiskvíar á Seyðisfirði undanfarin ár. Veiðar
hafa gengið stórslysalaust en veiarfæri hafa fests í kvíafestngum en í öllum tilvikum hafa
veiðarfæri lostnað án skemmda. Síðastliðinn vetur (2015/2016) voru kvíar fjarlægðar af
svæðinu enn festingar skildar eftir. Fjarlæga þarf rammafestingar fyrir 1. september þegar
svæði er í hvíld.
Hestfjörður (appelsínugult svæði)
Rækjuveiðar hafa verið stundaðar í Hestfirði undanfarin ár og er þetta gjöfult rækjusvæði. Ef
kvíar verða settar á svæðið þá þarf að vera samstarf um staðsetningar. Mikilvægt er að
siglingaleiðir og togslóðir á milli helgunarsvæða séu öruggar.
Fjarlæga þarf rammafestingar fyrir 1. september þegar svæði er í hvíld.
Skötufjörður
(appelsínugult svæði)
Rækjuveiðar hafa verið stundaðar í Skötufirði og áður fyrr var þetta gjöfult rækjusvæði.
Undanfarin ár hefur lítil rækjuveiði verið á svæðinu. Meiri rækja var á svæðinu síðasta vetur
en fjögur árin þar á undan. Ef kvíar verða settar á svæðið þá þarf að vera samstarf um
staðsetningar. Fjarlæga þarf rammafestingar þegar svæði er í hvíld.
Bæjahlíð
(appelsínugult svæði)
Á svæðinu við Bæjahlíð hafa verið stundaðar rækjuveiðar áður fyrr og var þetta gjöfult
rækjusvæði. Undanfarin ár hefur lítil rækjuveiði verið á svæðinu. Áður fyrr var talið að á um
20 faðma dýpi við Bæjahlíð og Kaldalón séu mikilvægar uppseldisstöðvar smárækju. Ef kvíar
verða settar á svæðið þá þarf að vera samstarf um staðsetningar. Fjarlæga þarf rammafestingar
þegar svæði er í hvíld.
Kaldalón
(appelsínugult svæði)
Á svæðinu við Kaldalón hafa verið stundaðar rækjuveiðar áður fyrr og var þetta gjöfult
rækjusvæði. Undanfarin ár hefur lítil rækjuveiði verið á svæðinu. Ef kvíar verða settar á svæðið
þá þarf að vera samstarf um staðsetningar. Fjarlæga þarf rammafestingar þegar svæði er í hvíld.
Biskupsvík
(appelsínugult svæði)
Á svæðinu við Biskupsvík hafa verið stundaðar rækjuveiðar og er þetta mjög gjöfult
rækjusvæði. Mjög mikilvægt er að geta togað frá Mjóafirði og inn í Sveinhúsadýpi. Fín veiði
hefur verið í Biskupavíkinni, frá Klökkum og að kanti við Sveinhúsanes og skeri fyrir utan
Borgarey. Ef kvíar verða settar á svæðið þá þarf að vera samstarf um staðsetningar. Fjarlæga
þarf rammafestingar þegar svæði er í hvíld.
Hamar
(appelsínugult svæði)
Á svæðinu við Hamar hafa verið stundaðar rækjuveiðar og er þetta mjög gjöfult rækjusvæði.
Ef kvíar verða settar á svæðið þá þarf að vera samstarf um staðsetningar. Mikilvægt er að
siglingaleiðir og togslóðir á milli helgunarsvæða séu öruggar. Fjarlæga þarf rammafestingar
þegar svæði er í hvíld.
Mjóifjörður
(Rautt svæði)
Rækjuveiðar eru stundaðar í Mjóafirði og er þetta mjög gjöfult rækjusvæði. Eins og nafn
fjarðarins gefur til kynna þá er fjörðurinn mjór. Það er mat umsagnaraðila að ekki sé mögulegt
að koma fyrir fiskeldiskvíum á svæðinu samhliða rækjuveiðum.

Rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi
Vistkerfi Ísafjarðardjúps er viðkvæmt og flókið og mikilvægt er að umgangast svæðið með
nærgætni. Ísafjarðardjúpið er undir töluverðu álagi því það er nýtt til fiskveiða, eldis,
ferðaþjónustu, útivistar, efnistöku, flutninga o.s.frv. Þessi margþætta notkun kallar á heildstætt
skipulag. Nýtingaráætlun fyrir Ísafjarðardjúp er ekki til en mjög mikilvægt er að ráðist sé í gerð
nýtingaráætlunar sem fyrst til að samræma stjórnun og nýtingu svæðisins. Sjálfbær nýting
Ísafjarðardjúps er til hagsbóta fyrir samfélag, umhverfi og efnahag svæðisins.
Mikilvægt er að frekari rannsóknir fari fram á áhrifum eldis á vistsvæði innfjarðarrækjustofns í
Ísafjarðardjúpi. Verði stórfelld 6.800 tonna eldi Háafells ehf, 4.000 tonna eldi Dýrfisks ehf. og
10.000 tonna eldi Arnarlax ehf. heimilað þá getur það haft neikvæð áhrif á mikilvæg vistsvæði
rækjustofnsins.
Verði stórfelt eldi í Ísafjarðardjúpi heimilið þá mun það skerða vistvæði
innfjarðarrækjustofnsins og þar af leiðandi er hætta á að stofninn minnki og afli dragist
saman. Minni stofn, minni afli og færri togsvæði mun leiða til slakari afkomu veiðanna.
Ísafjarðardjúp er lengsti og einn dýpsti fjörður á Íslandi og er hann eitt megineinkenni
Vestfjarða. Oft er nafn fjarðarins stytt og hann nefndur Djúpið. Ísafjarðardjúp er um 20 km
breitt við mynni þess, á milli Grænuhlíðar og Óshlíðar en er innar um 7 til 10 km að breidd. Frá
mynni Djúpsins inn í botn innsta fjarðarins, Ísafjarðar, er um 120 km vegalengd.
Ísafjarðardjúp er oft nefnt „Gullkistan" og er það vegna þess hversu góð aflabrögð Djúpið gefur
af sér. Djúpið er „Gullkista“ sérstaklega fyrir þá báta sem gerðir eru út frá Ísafirði, Súðavík og
Bolungarvík. Bátarnir eru af ýmsum gerðum eins og t.d. dragnótarbátar, línubátar,
handfærabátar, ferðaþjónustubátar, rækjubátar o.s.frv.
Rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi hafa verið hluti af atvinnusögu samfélagana við djúp í um 90 ár
og hafa verið mikilvægar fólki og fyrirtækjum.
Rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi má rekja allt aftur til ársins 1924 þegar bræðurnir Símon Olsen
og Ole G. Syre hófu tilraunaveiðar með rækju úr Ísafjarðardjúpi. Það var svo 1935 sem veiðar
hófust aftur með góðum árangri og var það grunnurinn að blómlegum atvinnuvegi við
Ísafjarðardjúp allt fram á okkar daga.
Veiði á rækjunni í djúpinu hefur alltaf verið sveiflukennd og allt frá upphafsárunum komu ár
þar sem veiðin var lítil sem engin og forsendur fyrir veiði brást. En þrátt fyrir að veiði á rækju
hafi á stundum legið niðri eins og gerðist nú síðast frá 2003/4 til 2010/11, þá hefur þekkingin á
veiðinni ekki tapast og útgerðir og atvinnutæki staðið óbreytt. Árlegur meðal rækjuafli
undanfarin 5 fiskveiðiár hefur verið 852 tonn.
Á síðustu vertíð var leyfilegt að veiða 700 tonn af rækju úr Ísafjarðardjúpi og gekk veiðin vel.
8 bátar stunduðu veiðarnar og áætlað aflaverðmæti bátana er um 250 milljónir króna. Aflinn
fór til vinnslu á Ísafirði og skapaði þar fjölmörg störf.
Vistsvæði djúprækju er á takmörkuðu svæði. Útbreiðsla rækjunnar er þannig háttað að ef
stofninn er í lægð þá hörfar rækjan innst inn í djúp. Með stækkandi stofni leitar hún síðan utar
í djúpið, allt út að Stigahlíð og inn í Jökulfirði. Vistsvæði fyrir innan Vigur og Æðey eru því
djúprækjunni mjög mikilvæg. Undanfarin ár hefur rækjan leitað mikið á svæðið við Stigahlið
og Óshlíð.

Togslóðir
Til að meta vistsvæði rækjunnar þá er nærtækast að skoða veiðislóðir í gegnum árin.
Mikilverðasta heimildin um veiðislóðir rækjuveiðimanna eru rannsóknartog
Hafrannsóknarstofnunar. Rannsóknartogin voru ákvörðuð í samráði við sjómenn og byggðu á
reynslu þeirra ásamt niðurstöðu fyrr rannsókna1, en rannsóknir á innfjarðarrækju hófust árið
1961.

1

Bls. 4 í handbók um STOFNMÆLINGU RÆKJU Á GRUNNSLÓÐ OG MAT Á FJÖLDA FISKUNGVIÐIS Í RÆKJUAFLA
frá Hafró árið 2011

Mynd 7: Togslóðir Hafró í rannsóknarleiðungrum2
Af korti Hafró af togslóðum má glöggt sjá að veiðislóðir rækju eru víða allt frá Jökulfjörðum
og inn allt djúp. Þessar togslóðir eru misjafnlega mikilvægar fyrir veiðar á rækju og útilokun
einstakra togslóða hefur mismunandi áhrif á möguleika rækjusjómanna til veiða.
Hinsvegar er óumdeilt að sum togsvæði eru mikilvægari en önnur. Ekki eru til rannsóknir á
mikilvægi togslóða með gögnum langt aftur í tíman og væri það þarfleg rannsókn að gera til að
færa styrkari stoð undir þekkingu manna á veiðisvæðum rækju í Ísafjarðardjúpi.
Hinsvegar eru margar vísbendingar um að inndjúpið svokallað, frá Ögurhólma og inn í botn sé
mikilvægasta svæðið í sögulegu samhengi. Eftirfarandi eru nokkur rök fyrir þeirri niðurstöðu:

•

•

•

Veður
Í inndjúpinu eru betri aðstæður til veiða í erfiðum veðuraðstæðum og gerir skipstjórum kleyft
að nálgast rækju á þeim svæðum á meðan önnur svæði eru óveiðanleg
Stærð
Oftar en ekki er þetta eina svæðið sem hefur rækju af þeirri stærð svo að það borgi sig að
vinna hana í landi.
Magn
Mjög oft er þetta eina svæðið sem gefur einhverja rækju, sérstaklega þegar veiðin er í
kringum 1.000 tonnin.

Þegar veiðin í djúpinu minnkaði hér á árum áður, þá minnkaði hún alltaf yst í djúpinu og færðist
veiðin þá inn í djúpið. Þegar hún svo óx aftur þá færðist veiðisvæðið utar í djúpið, án þess þó
að veiði í inndjúpinu minnkaði. Þetta staðfesta gögn Hafró og þekking manna á uppbyggingu
rækjunnar á grunnslóð. Hún hörfar undan aukinni fiskgengd inn djúpið, en þegar fiskgengd
minnkar og aðstæður skapast fyrir rækjustofninn að vaxa þá dreifir hún sér út frá þeim massa
sem er til staðar, þ.e. frá inndjúpinu og út.

Stjórnun veiða
Mikil reynsla hefur byggst upp við stjórnun rækjuveiða í djúpinu. Rækjusjómenn eru vel
meðvitaðir um hversu viðkvæmt svæðið er. Gott samstarf hefur því verið á milli
rækjusjómanna, Hafrannsóknarstofnunar og Fiskistofu um stjórnun veiðanna.
Hagsmunaaðilar hafa sett í sameiningu óformlegar reglur um stjórn veiðanna. Reglurnar eru
þær að;
•
•
•
•

Veiðitímabil innfjarðarækju standi frá 1. október til 1. maí ár hvert.
Veiðar skulu stundaðar innan dags á tímabilinu frá kl. 09.00-18.00.
Hver veiðiferð skal ekki taka meira en einn dag.
Veiðar eru heimilar frá mánudegi til föstudags en bannaðar á laugardögum og sunnudögum.

Eins og ofangreindar reglur sýna þá er það mat hagsmunaaðila að veiðisvæðið er viðkvæmt og
þarfnast reglulegrar hvíldar.

Veiðirétthafar
Bátar sem stunda veiðar á djúprækju eru tæplega 20 metra langir. Eftirfarandi er yfirlit yfir þá
báta sem eru rétthafar aflaheimilda djúprækju 1. júní 2019.

Mynd 8.

Aflasaga
Eins á áður kom fram hefur rækjuafli úr Ísafjarðardjúpi verið sveiflukenndur í gegnum árin.
Allt frá algjörum aflabrest uppí 4.000 tonn vertíð.
Á árunum frá 1990/91 og þar til veiðum var hætt tímabundið árið 2003 var meðalveiðin 1.967
tonn.
Meðalveiði

Mynd 9
Heimild: Hafró, Ástand nytjastofnar sjávar 2010/2011 — aflahorfur 2011/2012
Fram til ársin 2003 þá var leyfilegt að veiða 100% af veiðistofni hvers árs. Eftir að rækjuveiðar
hófust aftur árið 2011 þá hefur verið leyft að veiða um 50% af veiðistofni hvers árs. 50% af
veiðistofni er því skilin eftir í sjó til að styðja við uppbyggingu stofnsins og/eða til að drepast.
Rækjusjómenn hafa óskað eftir því að veiðihlutfallið verði hækkað og vonandi verður það gert
á næstu árum til að auka, enn frekar, afrakstur rækjunnar í djúpinu.
Árlegur meðalafli síðustu fimm vertíðir hefur verið 852 tonn.
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Mynd 10

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Áhrif rækjuveiða á samfélagið við Djúp
Eins og fram hefur komið, þá er saga rækjuveiða við djúp löng og merkileg. Rækjuveiðar hafa
verið nátengdar samfélaginu í um 90 ár og ber þess merki í samfélaginu.
Gott er að gera sér grein fyrir efnahagslegu mikilvægi rækjuveiðanna, en samfélags og
menningarlegt mikilvægi þeirra er ekki síðra.

Mynd 11
Veggspjöld úr sýningunni ‚Kampalampi í 80 ár‘ sem sett var upp á Ísafirði árið 2003.
Rækjuveiðar við djúp tengjast sögu samfélaganna við djúp órofa böndum og hafa í gegnum
áratugina verið fjölda manna og kvenna sem þeirra lífsviðurværi. Á grundvelli þeirra var svo
byggður upp blómlegur atvinnuvegur í rækjuvinnslu sem enn stendur, þótt hráefnið sé að mestu
innflutt.
Á yfirstandandi veiðitímabili voru veidd um 500 tonn af rækju í Ísafjarðardjúpi. Söguleg
meðalveiði er 2.000 tonn og ekkert sem bendir til að það verði ekki raunin í nánustu framtíð.
Efnahagsleg verðmæti rækjuveiða við Ísafjarðardjúp má skipta í nokkra þætti. Fyrst má telja
umsvif útgerðahlutans sjálfs. Launagreiðslur, aðkeypt þjónusta og margfeldisáhrif. Í öðru lagi
eru það afleidd umsvif með vinnslu rækjunnar á svæðinu, en öll rækja síðustu vertíðar var unnin
á Ísafirði.
Aflaverðmæti meðalvertíðar uppá 852 tonn eru um 319 milljónir.
Miðað við síðustu vertíð og úthlutun kvóta, þá eru 6 bátar sem gera út á rækju við
Ísafjarðardjúp. Á sex bátum eru tveir sjómenn, en á einum (Ásdís ÍS) eru þrír, samtals eru því
13 sjómenn sem hafa atvinnu af rækjuveiðum við djúp.
Áætla má að önnur 15 störf tengist rækjuvinnslu í landi.

Ísafjörður 5. júní 2019
________________________________
Gunnar Torfason, framkvæmdastjóri Tjaldtanga ehf.,
Útgerðar Halldórs Sigurðssonar ÍS-14

Reykjavík, 31. maí 2020
Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b,
105 Reykjavík.

hafskipulag@skipulag.is

Efni: Ábendingar vegna vinnu við strandsvæðaskipulag á Vestfjörðum

Vísað er til auglýsinga í fjölmiðlum 9. maí 2020 þar sem kynnt er að hafin sé vinna við gerð
strandsvæðaskipulag meðal annars á Vestfjörðum á grundvelli laga nr. 88/2018 um skipulag hafog strandsvæða.
Undirritaður er einn eigenda jarðanna Ármúla I og II í Strandabyggð, en jarðir þessar eiga land að
sjó í austanverðu Ísafjarðardjúpi frá ósum Selár í suðri og til ósa nyrztu kvíslar Mórillu í norðri.
Ætla má að strandlengja jarðanna, sem eru í óskiptri sameign, sé um 8 km að minnsta kosti. Ég
vil því leyfa mér að koma með eftirfarandi ábendingar vegna áformaðs strandsvæðaskipulags fyrir
Vestfirði.
Ég tel að mikilvægt sé í allri skipulagsvinnunni að gengið sé út frá því að engin mengandi starfsemi
verði heimiluð í Ísafjarðardjúpi. Með mengandi starfsemi á ég við starfsemi sem hefur skaðleg
áhrif á umhverfið, hvort sem það er vegna úrgangs eða áhrifa á lífríki t.d. með því að spilla
náttúrlegum fiskistofnum eða stofnun annarra sjávardýra eins og rækju. Hér er ekki sízt átt við
úrgang frá fiskeldi í opnum sjókvíum, bæði sem eldisdýrin losa sjálf og fóður, sem ekki er étið af
þeim. Þá er einnig átt við leifar af lyfjum sem fiskeldisiðnaðurinn notar gegn laxalús og annarri
óværu í eldisdýrunum. Loks er átt við hættu fyrir náttúrlega fiskistofna vegna slysasleppinga. Ég
hvet til þess að skýrt komi fram í slíku skipulagi að allur vafi skuli vera metinn náttúrunni í hag.
Ég tel einnig mikilvægt að allt skipulag miði að því að vernda fugla á svæðinu og búsvæði þeirra
og aðgengi að æti. Leggja ætti áherzlu á að virða allar ákvarðanir um verndarsvæði fugla og allar
alþjóðlegar skuldbindingar þar um.
Ég tel einnig að leggja eigi áherzlu á að vernda leirur og dýralíf sem þarf þrífst og að engin
starfsemi verði leyfð á svæðum þar sem ætla má að leirum og dýraríki þar gæti verið spillt. Hér
ætti alltaf að láta varúðarreglu náttúruverndarlaga ráða. Hér er sérstaklega vísað til hinna
víðáttumiklu leira sem eru í Kaldalóni.

Loks tel ég að koma eigi í veg fyrir allt nám kalkþörunga í Ísafjarðardjúpi og að
strandsvæðaskipulag eigi að vera á þann veg að skuldbindingar Íslands samkvæmt
alþjóðasamningum eða svæðisbundnum fjölþjóðasamningum eigi að vera virt í hvívetna. Hér ætti
einnig að láta varúðarreglu náttúruverndarlaga ráða för.

Virðingarfyllst,
___________________
Viðar Már Matthíasson
kt. 160854-5889

vmmbr.177

Skipulagsstofnun
Ester Anna Ármannsdóttir
Borgartún 7b
105 Reykjavík

Hafnarfjörður, 03.06.2020
MFRI: 2020-05-0135

Efni: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar (fh. svæðisráða) dags. 8. maí 2020, þar sem óskað eftir
ábendingum og nálgunum Hafrannsóknastofnunar í sambandi við lýsingu á gerð
strandsvæðisskipulags fyrir Austfirði og Vestfirði.
Hafrannsóknastofnun hefur farið yfir erindið og gerir ekki athugasemdir við það.

F.h. Hafrannsóknastofnunar

Rakel Guðmundsdóttir

Hafrannsóknastofnun ǀ Kt: 470616-0830 ǀ Fornubúðir 4 ǀ 220 Hafnarfjörður
Sími: 575 2000 ǀ Fax: 575 2001 ǀ hafogvatn@hafogvatn.is
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Ester Anna Ármannsdóttir;Hafskipulag
Árni Vésteinsson <Arni@LHG.IS>
Níels Finsen <Nielsf@lhg.is>;Guðríður Kristjánsdóttir <gudridurk@lhg.is>
RE: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar
201902032
Skipulagsstofnun
29.5.2020 14:53:55
Árni Vésteinsson <Arni@LHG.IS>

Viðhengi
image001.jpg
image003.jpg
Skýringamynd - viðbót LHG.jpg
Sæl Ester
Eftirfarandi eru athugasemdir og ábendingar Landhelgisgæslu Íslands (LHG) við Lýsingu fyrir gerð
strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum
1) Ábending varðandi skýringamynd á bls. 6: Landfræðileg afmörkun strandsvæðisskipulags,
aðalskipulags sveitarfélaga og landsskipulags.
Með vísan í símtal Árna Þórs Vésteinssonar við Ester Önnu Ármannsdóttur varðandi skýringamynd á bls.
6 leggur LHG til að texta verði bætt inn á skýringamyndina. Það kom í ljós í samtalinu við Ester að
misskilnings gætti hjá fulltrúa LHG varðandi ómerkta brotalínu sem er samsíða heilli línu sem merkt er:
Grunnlína landhelgi. Sá misskilningur væri úr sögunni ef inn á skýringarmyndina kæmi textinn:
Viðmiðunarlína fiskveiðilandhelgi, sjá hér fyrir neðan.

Skýringamynd á bls. 6 með viðbót að tillögu Landhelgisgæslunnar.
Jafnfram leggur LHG til að þess sé getið að grunnlína landhelgi og viðmiðunarlína fiskveiðilandhelgi séu
ekki sami hluturinn. Þess vegna sé framsetningin með þessum hætti á skýringamyndinni.
2) Athugasemd varðandi upptalningu sem hefst á bls. 10: Forsendur fyrir mótun
strandsvæðisskipulagsins.

http://s-one/onecrm/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=29637263610319543833&content... 3.7.2020
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Þarna kemur fram eftirfarandi varðandi efnisþáttinn "Hafsbotn" - Umhverfisvísir: Kortlagning
hafsbotnsins Uppruni gagna: Hafrannsóknastofnun
Uppruni gagna á grunnslóð er í flestum tilfellum dýptarmælingagrunnur LHG. Það er eitt að verkefnum
stofnunarinnar að sjá um sjómælingar (dýptarmælingar) meðfram strönd Íslands, utan hafna og innan
íslenskrar efnahagslögsögu eftir því sem nauðsynlegt er talið á hverjum tíma. Þá er útgáfa íslenskra
sjókorta jafnframt verkefni stofnunarinnar. Eðli máls samkvæmt einbeitir stofnunin sér að grunnsævi
með tilliti til öryggis siglinga. Hafrannsóknastofnun sinnir svæðum sem eru utar á landgrunninu og
djúpslóð að mörkum efnahagslögsögunnar.
LHG leggur til að dýptarmælingagrunns stofnunarinnar verð getið hér.
3) Ábending varðandi stórstraumsfjörumörk.
Í fjölmörgum lögum og reglugerðum er vísað beint í stórstraumsfjöruborð eða netlög sem miða við 115
metra út frá stórstraumsfjöruborði. Þessi stjórnsýslumörk eru meðal þeirra marka sem einna oftast er
vísað til í íslenskum lögum eða reglugerðum. Vandinn er að þessi viðmiðunarlína (stórstraumsfjörumörk)
er ekki þekkt, hefur ekki verið mæld eða kortlögð. Það má telja víst að það verði strandsvæðaskipulagi
fjötur um fót. Hið opinbera mun þurfa að koma þessari viðmiðun á hreint.
4) Almennar upplýsingar um stórstraumsfjöruborð í sjókortum
Beinar mælingar á stórstraumsfjöruborði liggja ekki fyrir nema í einstaka tilfellum þegar litið er til
landsins alls. Þar sem staðhættir eru þannig, t.d. að útfiri er mikið, munur flóðs og fjöru er verulegur,
kemur stórstraumsfjöruborð fram þegar sjómælingar fara fram nærri landi. Þannig hefur megninu af
þeim litlu upplýsingum sem til eru um stórstraumsfjöruborð verið safnað í áranna rás. Ekki er til sérstakt
yfirlit yfir hvar upplýsingar liggja fyrir og hvar ekki, né hversu góð fyrirliggjandi gögn eru.
Á sjókortum er stórstraumsfjöruborð teiknað í samræmi við beinar mælingar í þeim fáu tilvikum sem
þær liggja fyrir. Algengast er að línur sem afmarkar fjörur séu áætlaðar (nálgun) út frá fyrirliggjandi
gögnum s.s. landakortum, loftmyndum og gervihnattamyndum. Ef þannig hittist t.d. á að lágsjávað er
þegar loft- eða gervihnattamynd er tekin er hægt að áætla fjöruborð með bærilegri nákvæmni.
Í sjómælingum og sjókortagerð hefur ekki verið, a.m.k. ekki hingað til, lögð sérstök áhersla á að
kortleggja stórstraumsfjöruborð af nákvæmni.
Strandlínan í sjókortum þ.m.t. fjaran er dregin með þeirri nákvæmni sem mælikvarði leyfir. Í stórum
mælikvarða s.s. á hafnakortum í 1:10.000 er stórstraumsfjaran nokkuð nákvæm en eftir því sem
mælikvarðinn minnkar vex einföldun og þar af leiðandi er nákvæmni minni. Íslensk sjókort eru í
meginatriðum í þremur mælikvarða seríum. Hafnakort í 1:10.000, strandsiglingakort í 1:100.000 og
yfirsiglingakort í 1:300.000. Hafnakortin ná eðli máls samkvæmt, vegna mælikvarðans, yfir lítið svæði.
Þannig að þau ríflega 50 hafnarkort sem til eru innifela einungis lítið brot af strandlínu landsins.
Það veltur sem sagt á mælikvarða sjókorts hvort og hvernig fjaran kemur fram. Almennt gildir að fjara er
ekki sýnd á sjókortum í 1:300.000 eða öðrum yfirlitskortum í minni mælikvörðum. Á sjókortum í
1:100.000 ráða fyrirliggjandi gögn því hvort og hvernig fjaran er sýnd. Þar sem engin gögn liggja fyrir er
engin fjara dregin.
Á hafnakortum í 1:10.000 fer það eftir staðháttum og aðgengi að gögnum og upplýsingum hvort og
hvernig fjaran er teiknuð. Í sumum tilvikum liggja fyrir beinar mælingar. Í öðrum tilvikum er fjaran dregin
upp af loftmyndum sem hist hefur á að teknar eru þegar lágsjávað er. Á einu og sama hafnakortinu er
oftar en ekki um það að ræða að þetta tvennt blandast saman auk þess sem inn á milli geta verið eyður
þar sem engin nothæf gögn eru til.
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Kv.
Árni
_______________________________________________
Árni Þór Vésteinsson
Deildarstjóri sjómælinga- og siglingaöryggisdeildar
Head of Hydrographic and Maritime Safety Department
Landhelgisgæsla Íslands Icelandic Coast Guard
________________________________________________
Sími/Tel:: +354 545 2000 Beint / Direct: +354 545 2121
GSM / Mobile: +354 864 1398
arni.vesteinsson@lhg.is http://www.lhg.is
Fyrirvari/Disclaimer http://www.lhg.is/disclaimer

From: Ester Anna Ármannsdóttir
Sent: föstudagur, 8. maí 2020 10:41
To: Ásgeir Erlendsson ; Steinvör Gísladóttir
Cc: Árni Vésteinsson
Subject: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar
Góðan daginn,
Skipulagsstofnun óskar eftir að meðfylgjandi erindi verði tekið til athugunar.
Bestu kveðjur,
Ester
______________________________________
Ester Anna Ármannsdóttir
Verkefnastjóri hafskipulags / Project Manager, Marine Spatial Planning
Svið stefnumótunar og miðlunar / Strategy and Communications
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland - Iceland
sími 595 4100
ester@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun
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Erna Karen Óskarsdóttir <erna.oskarsdottir@mast.is>
Til
Frá
CC
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Efnisflokkur
Skjalategund
Skráð dags
Höfundur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ester Anna Ármannsdóttir
Erna Karen Óskarsdóttir <erna.oskarsdottir@mast.is>
Hafskipulag
RE: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar
201902031
Skipulagsstofnun
Athugasemd
Innkomið skjal
27.5.2020
Erna Karen Óskarsdóttir <erna.oskarsdottir@mast.is>

Viðhengi
image001.png
Sæl Ester Anna
Matvælastofnun hefur kynnt sér lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum og gerir
ekki athugasemdir.
Með kveðju,
Erna Karen Óskarsdóttir
Fagsviðsstjóri fiskeldis / Senior officer for aquaculture

Neytendavernd og fiskeldi / Consumer Protection and Aquaculture
_____________________________________ _______

Matvælastofnun / Icelandic Food And Veterinary Authority
Austurvegur 64 - 800 Selfoss - Iceland
Sími/tel: (+354) 530 4800 - Fax : (+354) 530 4801 - www.mast.is

_____________________________________ _______
From: Ester Anna Ármannsdóttir
Sent: 08.05.2020 10:46:04
To: Matvælastofnun;Jón Gíslason
CC: Eva Gunnarsdóttir
Subject: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar

Góðan daginn,
Skipulagsstofnun óskar eftir að meðfylgjandi erindi verði tekið til athugunar.
Bestu kveðjur,
Ester
______________________________________
Ester Anna Ármannsdóttir
Verkefnastjóri hafskipulags / Project Manager, Marine Spatial Planning
Svið stefnumótunar og miðlunar / Strategy and Communications
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland - Iceland
sími 595 4100
ester@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun
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Skipulagsstofnun
Hafskipulag
Borgartún 7b
105 Reykjavík
Rannsóknar- og
miðlunarsvið

Reykjavík 29. maí 2020
MÍ202005-0042/ 6.03 / I.S.K.

Suðurgata 39
101 Reykjavík
(354) 570 13 00

Efni: Strandsvæðisskipulag Vestfjarða - lýsing
Til kynningar er lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags Vestfjarða en
lýsingin er unnin á grundvelli laga um skipulag haf- og strandsvæða nr.
88/2018. Skipulagssvæðið nær frá Bjargtöngum í suðri og að
Straumnesi í norðri. Svæðið afmarkast við svæðið frá netlögum (115m út
frá stórstraumsfjöruborði) að þeirri viðmiðunarlínu sem tilgreind er í 5.
gr. laga um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 79/1997. Á
skipulagssvæðinu er stunduð ýmis starfsemi, svo sem fiskeldi, fiskveiðar,
efnistaka og ferðaþjónusta ásamt ferjusiglingum millilandaferju og
vöruflutningum. Skipulagsgerð á strandsvæðum er ætlað að stuðla að
vernd og viðhaldi vistkerfa, veita grundvöll fyrir fjölbreyttri nýtingu, draga
úr árekstrum ólíkrar starfssemi og stuðla að betri og upplýstari
ákvarðanatöku um framkvæmdir og starfssemi. Minjastofnun fékk drög að
lýsingu til kynningar en sökum anna náðist ekki að ganga frá umsögn um
þau drög og beðist er velvirðingar á því. Minjastofnun Íslands vill koma
eftirfarandi athugasemdum á framfæri.
Á Íslandi eru í gildi lög um menningarminjar nr. 80/2012. Minjastofnun
Íslands annast framkvæmd minjavörslunnar samkvæmt þeim lögum en
stofnunin tekur ákvarðanir og veitir leyfi varðandi jarðfastar
menningarminjar þ.e. fornleifar, mannvirki, hús, menningarlandslag og
sögustaði auk minja í sjó út að aðlæga beltinu.
Samkvæmt 1. gr. laga um skipulag haf- ogv strandsvæða kemur fram að
skipulagið veitir grundvöll fyrir fjölbreyttri nýtingu auðlinda haf- og
strandssvæða sem byggja á heildarsýn sem einnig tekur til vernd náttúruog menningarminja. Í 7. gr. fyrrnefndra laga segir enn fremur:
Í strandsvæðisskipulagi skal m.a. lýsa umhverfi og aðstæðum á
skipulagssvæðinu og forsendum þeirrar stefnu sem það felur í
sér og gera grein fyrir áhrifum þess og einstakra stefnumiða á
umhverfið með umhverfismati, m.a. með samanburði þeirra
kosta sem til greina koma.
Einnig kemur fram í 10. gr. laganna að taka beri mið af
stjórnvaldsfyrirmælum, öðrum lögum og lögbundnum ákvörðunum um

www.minjastofnun.is
Kennitala: 440113-0280

Inga Sóley
Kristjönudóttir
ingasoley@minjastofnun.is

nýtingu og vernd haf- og strandsvæða þar sem tiltekin starfsemi er t.d.
takmörkuð eða bönnuð.
Til að hægt sé að stuðla að vernd menningarminja þarf að skrá þær. Slík
vinna er hluti af því að lýsa umhverfi og aðstæðum á skipulagssvæðinu og
er nauðsynleg til að hægt sé að gera grein fyrir áhrifum skipulags á
menningarminjar. Slík skráning er einnig forsenda þess að hægt sé að
bregðast við til verndar menningarminja. Heildarskráning minja liggur
ekki fyrir en víða hafa skráningar farið fram í tengslum við önnur
skipulagsverkefni auk þess að við strendur landsins er einnig að finna
friðlýstar fornleifar sem eru þekktar. Í lýsingunni er gert grein fyrir hvaða
efnisþáttum er áformað að afla upplýsinga um til að fá yfirsýn yfir
núverandi stöðu, styrkleika, áskoranir og tækifæri á skipulagssvæðinu.
Ekki verður aðeins aflað gagna á fyrirhuguðu skipulagssvæði heldur einnig
á jaðarsvæðum, 250m upp á land frá strandlínu og 1 sjómílu út fyrir ytri
mörk skipulagssvæðisins. Slík gagnaöflum er mikilvæg, þar sem fornleifar
við ströndina geta verið hluti af stærri heild sem teygir sig jafnvel upp á
land og þá er í slíkum tilfellum nauðsynlegt að skrá þær sem heild, enda
getur gildi og mikilvægi einstakra minja ráðist af þeirri minjaheild sem
þær tilheyra. Í þingsályktun nr. 19/145 um landsskipulagsstefnu 20152016 segir í gr. 4.3.1. um svæðisbundna skipulagsgerð:
Þannig verði tekið saman landfræðilegt yfirlit og mörkuð
stefna um svæðisnýtingu til sjávareldis, orkuvinnslu, frístunda
og ferðaþjónustu, efnistöku, samgangna og veitna og vernd
náttúru- og menningarminja
Samkvæmt skipuriti sem kynnt er í lýsingunni er gert ráð fyrir samspili á
milli strandsvæðisskipulags og aðal- og svæðisskipulags. Einnig er tekið
fram að áformað er að afla upplýsing um menningarminjar sem forsendu
fyrir mótun skipulagsins til að fá yfirsýn yfir núverandi stöðu, styrkleika,
áskoranir og tækifæri.
Hér er um að ræða stefnumótandi skipulag og því gerir Minjastofnun
sömu kröfur við gerð þessa skipulags eins og við aðalskipulagsgerð. Í 3. gr.
um reglur um skráningu jarðfastra minja vegna skipulags og framkvæmda
nr. 620/2019 þar sem fjallað er um skráningu í tengslum við
aðalskipulagsgerð kemur fram að fornleifar, hús og mannvirki í þéttbýli og
á svæðum þar sem fyrirhugaðar framkvæmdir sem valda jarðraski á
skipulagstímanum skulu skráðar á vettvangi. Þar kemur einnig fram að
þetta eigi við framkvæmdir í sjó og vötnum. Slík skráning er nauðsynleg til
að hægt sé að vinna strandsvæðisskipulagið eins og lagt er til í lögum um
haf- og strandsvæði. Líkt og kemur fram hér að ofan er það forsenda þess
að hægt sé að vernda þær menningarminjar sem eru innan svæðisins og
innan þess svæðis sem heimildaröflun mun ná til. Með slíkri skráningu
gefst einnig möguleiki á að lýsa umhverfi svæðisins og mun skráning
nýtast þegar ítarlegra skipulag verður unnið innan þess, hvort sem um er
að ræða deiliskipulag eða leyfi til framkvæmda. Líkt og kemur fram í

reglum um skráningu jarðfastra menningarminja skal afmörkun svæðis til
skráningar vera unnin í samráði við minjavörð viðkomandi minjasvæðis.
Við gerð strandsvæðaskipulags á Vestfjörðum verður umhverfismati beitt
til að tryggja að strandsvæðisskipulagið stuðli að sjálfbærri þróun og dragi
úr neikvæðum áhrifum þess á umhverfið. Þar verður lagt mat á ólíka
valkosti með því að bera þá saman við valin umhverfissjónarmið. Þar á
meðal er fjallað um menningarminjar. Til að hægt sé að leggja mat á áhrif
skipulagsins á menningarminjar er skráning minja innan svæðisins
nauðsynleg.
Við gerð strandsvæðisskipulags Vestfjarða er horft til þeirrar stefnu sem
liggur fyrir í öðrum áætlunum stjórnvalda sem varða nýtingu og vernd á
strandsvæðum og nágrenni þeirra. Engin þeirra snýr að
menningarminjum. Minjastofnun vill benda á að verið er að vinna
stefnumótun fyrir málaflokkinn sem stefnt er að verði lokið fyrir árslok
2020. Einnig liggur fyrir skrá um friðlýstar fornleifar. Minjastofnun vill
einnig koma þeirri ábendingu á framfæri að það er misjafnt hvaða
stjórnvald fer með ábyrgð á skipulagi haf- og strandsvæða og
leyfisveitingar til framkvæmda á þeim en ríkið fer t.d. með lögsögu utan
netlaga. Mikilvægt er að öll framkvæmdamál komi inn til umsagnar
Minjastofnunar, óháð því hvort að um sé að ræða framkvæmdir innan eða
utan netalaga.
Undirrituð er tilbúin að fara yfir þau skráningarmál sem ráðast þarf í
vegna afgreiðslu þessa skipulags með fulltrúm verkefnisins.

Virðingarfyllst,
f.h. Minjastofnun Íslands

Inga Sóley Kristjönudóttir
Verkefnastjóri
Afrit sent í tölvupósti:
Skipulagsstofnun (skipulag@skipulag.is)
Hafskipulag (hafskipulag@skipulag.is)

Reykjavík 29. maí 2020.

Til þeirra er málið varðar

Í yfir 100 ár hafa dragnótamenn verið ofsóttir af andstæðingum veiðanna. Hagsmunum þeirra
hefur þráfaldlega verið fórnað í pólitískum tilgangi. Hið dæmigerða er að hagsmunahópur þrýstir á
sveitarstjórnarmenn heima í héraði sem síðan beita þrýstingi á þingmenn og ráðherra.
Eftir 2009 var hagsmunum dragnótabáta fórnað með þeim hætti að ekki var við unað. Samtökin
óskuðu með bréfaskrifum við ráðherra að hann setti málin, um fyrirkomulag veiðanna, í faglegt ferli.
Það varð svo úr að ráðherrann sem tók við 2013 skipaði faghóp til að móta tillögur um fyrirkomulag
veiða á grunnslóð almennt.
Eftir 5 ára vandaða yfirlegu skilaði faghópurinn af sér tillögum til ráðherra. Í framhaldi af því var
gefin út ný reglugerð um dragnótaveiðar (reglugerð 973/2019 ) sem byggð var á tillögum
nefndarinnar.
Þegar loks, eftir u.þ.b. 100 ára baráttu, sem endaði með faglegri niðurstöðu um fyrirkomulag
dragnótaveiða, er verulegt áhyggjuefni að nú skuli vera komin nýr vettvangur þar sem markmið og
tilgangur er það óljós að við sjáum ekki hvert stefnir. Við erum brenndir af vinnubrögðum fortíðarinnar
og erum verulega uggandi um framtíð veiðanna. Við hugsum til þess með hryllingi ef hugsanlega á enn
einu sinni að fórna hagsmunum dragnótamanna. Við óttumst það vesta en vonum það besta. Dæmigert
hefur verið í gegnum tíðina að menn með enga þekkingu taki ákvarðanir byggðar á því að hægt sé að
veiða annarstaðar, án þess að kynna sér málið. Dragnótaveiðar eru mjög háðar botnlagi og dýpi
veiðisvæðin eru aðallega á flóum og fjörðum.
Samtök dragnótamanna hvetja skipulagsyfirvöld til að skerða ekki veiðisvæði fyrir vistvænum
strandveiðum með dragnót og fara gætilega þegar kemur að ákvörðunum. Fyrir veiðunum er aldargömul
hefð. Slík skerðing gæti haft mjög neikvæð áhrif á rekstur þeirra útgerða sem veiðarnar stunda. Einnig
gæti það torveldað nýtingu á ákveðnum tegundum.

Samtök dragnótamanna eru tilbúin að veita allar þær upplýsingar varðandi dragnótaveiðar sem
þeim er mögulegt að veita sé þess óskað.

Samtök dragnótamanna
Fiskislóð 83,
101 Reykjavík

Athugasemdir við Strandsvæðaskipulag Vestfjarða og Austfjarða.
Að mörgu leiti virðast þessar skýrslur mjög vel unnar og eiga að stuðla að verndun annars vegar og
notkun og aðgengi hins vegar. Þó er þarna ýmislegt sem þyrfti að skýra betur.
Strax á bls 5 kemur markmiðssetning sem hljóðar svo; Að skipulagið sé sveiganlegt og stuðli að seiglu
gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingu.
Afar áhugavert væri að vita hvað átt er við með þessu? Á skipulagið að standa gegn
samfélagsbreytingum? Eða við hvað er átt?
Ég varpaði fram þessari spurningu á kynningarfundinum fyrir Strandsvæðaskipulagið fyrir Austfirði þann
12.maí s.l og streymt var á facebook síðu Skipulagsstofnunar.
Esther Anna verkefnisstjóri svaraði mér því að þetta þýddi að skipulagið ætti að geta tekið mið og fylgt
eftir þeim breytingum sem verða í samfélagi og umhverfi.
Samkvæmt mínum skilningi og annarra sem ég hef rætt við þá er merking orðsins alveg gagnstæð og ég
myndi því túlka þessa setningu þannig að markmiðið sé að standa gegn samfélagsbreytingum:
Sjá orðabók;
seigla
[Menntunarfræði]
samheiti þanþol, þrautseigja
[skilgreining] Hæfni einstaklings til að standast eða styrkjast í glímu við erfiðleika eða mótlæti. Slík hæfni birtist
meðal annars í því að einstaklingur lítur á krefjandi viðfangsefni sem ögrun frekar en óleysanlegt vandamál.
[enska] resilience

seigla kv. (18. öld) ‘seigja, þolgæði’; seigla(st) s. ‘vera þolinn, endast,
Sveinbjörn Halldórsson, formaður Samtaka útivistarfélaga svaraði mér þessu;

Alveg sammála að þarna er verið að nota orðið öfugt miðað við útskýringar.
Þess vegna vil ég hvetja ykkur í svæðisráðinu og samráðshópnum að finna annað og betra orð sem lýsir
því betur hvað við er átt heldur en orðið SEIGLA.

Það næsta sem stingur í augu er einnig á bls 5, Vistkerfisnálgun
Samkvæmt Landsskipulagsstefnu 2015-2026 skal skipulag haf- og strandsvæða veita grundvöll fyrir
fjölbreyttri nýtingu og viðhalda mikilvægum auðlindum hafsvæða. Skipulag nýtingar byggist á heildarsýn
á málefni hafsins og viðhaldi heilbrigði, líffræðilegri fjölbreytni og framleiðslugetu hafsins.
Skipulagsákvarðanir um staðbundna nýtingu byggist á vistkerfisnálgun, til að stuðla að sjálfbærri
nýtingu auðlinda og viðhaldi vistkerfa
Á sömu blaðsíðu er skilgreining á orðinu Vistkerfisnálgun;
Vistkerfisnálgun felur í sér að ákvarðanir um auðlindanýtingu byggist á bestu vísindalegri þekkingu um
vistkerfið og að haft sé virkt eftirlit með ástandi þess og samræmd heildarstjórnun höfð á athöfnum
manna til að viðhalda því ósködduðu.

Í þessari skilgreiningu kemur ekkert fram um það hver tryggir þessa “bestu vísindalegu þekkingu” eða
hvað er haft til grundvallar heildarsýninni sem á að tryggja; líffræðilega fjölbreytni og framleiðslugetu
hafsins.
Hingað til höfum við fengið miður góðar fréttir af fiskeldi í fjörðum og betur væri að inn í skipulag sem
þetta væru kynntar ýtrustu kröfur til fiskeldisfyrirtækja áður er kvittað væri fyrir svo opið plagg sem
þetta.
Bls. 6.
Meðal þess sem taka þarf afstöðu til í strandsvæðisskipulagi er fiskeldi í sjó. Hafrannsóknastofnun fer
einnig með hlutverk í þeim efnum, en hún skal samkvæmt 4. gr. laga um fiskeldi nr. 71/2008 afmarka
eldissvæði til fiskeldis. Lögin gera þó ráð fyrir að strandsvæðisskipulag geti tekið gildi áður en þessi
svæðisskipting liggur fyrir. Þar sem þannig háttar til skal taka tillit til strandsvæðisskipulags við ákvörðun
um skiptingu í eldissvæða. Í samræmi við lög um skipulag haf- og strandsvæða þá tekur
strandsvæðisskipulag ekki til nýtingar og verndar fiskistofna eða annarra lifandi auðlinda hafsins og
hafsbotnsins að undanskilinni nýtingu sem háð er leyfi til efnistöku og eldi eða Hefur þú ábendingar um
ræktun nytjastofna.
Þessar málsgreinar á bls 6 minna okkur á hve lítið hlutverk verndarþátturinn hefur. Það er alveg undir
atvinnuvegaráðuneytinu komið hvort fiskeldi verður leyft í þröngum fjörðum. Burtséð frá því hvort
botnset mun hlaðast upp af skít og skemma sjávarbotninn á staðnum. Það sem hleðst upp á botninum,rotnar og eyðir súrefni í hafinu á staðbundnu svæði. En þar sem aðeins fáir aðilar rannsaka svæðið þá
skila svona niðurstöður sér ekki út til almennings. Allt sem við fáum að heyra er að allt sé í sómanum.
Vert er að minna á að aðeins eru um 3 mánuðir síðan 500 tonn af laxi drápust í sjókvíum hjá Arnarlaxi.
Hér áður fyrr veiddu menn á smábátum þorsk lengst inni í Arnarfirði, nú held ég að það sjáist varla
sporður innst í firðinun. Er þetta það sem menn vilja kalla: Vistkerfisnálgun?
Bls. 10 Forsendur
Þar er talað um þekkt kalkþörungasvæði og Orkustofnun nefnd í því tilfelli.
Þetta er mjög óljóst en ég giska á að um sé að ræða Þingeyri eða Reykjanes. Gott væri að talað sé skýrara
og tengslum á milli aðila jafnvel gerð betri skil.
Bls 10, 11, og 12 Forsendur
Mjög góð skjöl en aðeins eitt sem vekur athygli, sum staðar er aðeins einn umsagnaraðili. Oft er það í
góðu lagi en oft mættu tveir eða fleiri aðilar koma að málefnum s.s hvað varðar Burðarþolsmat og
Áhættumat.
Bls. Menningarminjar
Varðveisla minja um búsetu og athafnir á svæðinu. Byggt á lögum um menningarminjar og
Heimsmarkmið 11 um sjálfbærar borgir og samfélög. Friðaðar og friðlýstar fornleifar Skipsflök á
hafsbotni
Inn í þennan lið: Menningarminjar finnst mér vanta að nefna; Vita, fyrir eyþjóð eins og Íslendinga eru
Vitar gríðarlega mikilvægir og eiga að varðveitast sem samgönguminjar. Gömul útræði,
verbúðir,fiskhjallar, byrgi og grjótgarðar og allt það sem snýr að strandminjum. Þetta þarf að varðveita

og helst þyrfti að telja þessi atriði upp í skjali sem ber þetta virðulega nafn, Strandsvæðaskipulag
Vestfjarða / Austfjarða.
Sigríður Arna Arnþórsdóttir
Varaformaður Samút
Félagi í Vitafélaginu
Landfræðingur
Leiðsögumaður
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Efni: Lýsing – Strandsvæðisskipulag fyrir Austfirði og Vestfirði –
Skipulagsstofnun
Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar er barst 8. maí sl. þar sem óskað er umsagnar
Umhverfisstofnunar um lýsingu fyrir strandsvæðisskipulag fyrir Austfirði og Vestfirði.
Í greinargerð kemur fram að strandsvæðisskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað
svæði í fjörðum og flóum (utan netlaga) þar sem sett er fram stefna um framtíðarnýtingu
og vernd svæðisins. Auk þess kemur fram að strandsvæðisskipulag getur þannig m.a. falið
í sér stefnu um nýtingu svæða til eldis nytjastofna, efnistöku eða ferðaþjónustu, verndun
eða samgönguleiðir svo eitthvað sé nefnt.
Verndarsvæði í hafi
Umhverfisstofnun bendir á að Ísland er aðildarríki að samningi um líffræðilega
fjölbreytni. Aðildarríki samningsins samþykktu árið 2010 20 heimsmarkmið, Aichimarkmiðin, fyrir framkvæmd hans til ársins 2020 þar sem meðal annars er kveðið á um
að vernda eigi að minnsta kosti 10% hafsvæða.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur umsjón með framkvæmd samningsins hér á
landi. Skuldbindingar þeirra, sem eru aðilar að samningnum, felast meðal annars í því að
setja ýmis ákvæði samningsins í lög, s.s. í lög nr. 60/2013 um náttúruvernd.
Umhverfisstofnun leggur til að við vinnslu skipulagsins verði metið hvort tilefni er til að
skilgreina verndarsvæði í hafi.
Úrgangur
Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að fjallað sé í tillögunni um meðhöndlun
úrgangs frá fiskeldi eins og dauðum fiski og hvort hann er sendur í urðun eða í
endurnýtingu.
Umhverfisstofnun bendir á að endurnýting er ofar en förgun í forgangsröðun um
meðhöndlun úrgangs skv. 7. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Efnið sem

síast úr frárennsli fiskeldis er að mestu næringarefni köfnunarefnis og fosfórs í formi saurs
fiska og fóðurleifa.
Umhverfisstofnun telur mikinn umhverfisávinning felast í því að minnka magn lífræns
efnis í urðun og tekur fram að næringargildi efnisins er talsvert og því hentugt til
endurnýtingar. Stofnunin vinnur að gerð leiðbeininga til aðila í fiskeldi á landi um
endurnýtingarmöguleika fastefna/sets úr frárennsli fremur en til förgunar með urðun.
Þynningarsvæði
Í erindi frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til Umhverfisstofnunar dags. 10. júlí 2019
kemur fram að fyrirhugað sé að fella út ákvæði í reglugerðum um þynningarsvæði. Fella
þarf brott ákvæði í starfsleyfum um þynningarsvæði innan hæfilegs tímaramma í
samstarfi við starfsleyfishafa.
Í dag er ekkert þynningarsvæði í starfsleyfi Umhverfisstofnunar á strandsvæði á
Austurlandi eða Vestfjörðum og ekki útlit fyrir að þynningarsvæði verði skilgreint úr
þessu. Því er ekki ástæða til að taka tillit til þynningarsvæða við gerð skipulagsins.
Vatnamál
Umhverfisstofnun vill benda á að við efnisþáttinn um vatnsvernd að strandsjór er
skilgreindur í lögum nr. 36/2011, um stjórn vatnamála sem yfirborðsvatn landmegin við
línu sem dregin er einni sjómílu utan grunnlínu landhelginnar og nær inn að ytri mörkum
árósavatns. Innan þess svæðis hafa verið afmörkuð vatnshlot í sjó.
Umhverfisstofnun vill benda á varðandi efnisþáttinn um dýralíf og sjávarplöntur að þar
mætti nefna að í tengslum við vinnu innleiðingar stjórnar vatnamála hafa verið
samþykktir líffræðilegir gæðaþættir fyrir strandsjó sem notaðir verða til að meta
vistfræðilegt ástand sjávarvatnshlota. Upplýsingum verður safnað í gegnum
vöktunaráætlun sem er nú í vinnslu í tengslum við gerð fyrstu vatnaáætlunar fyrir Ísland.
Samþykktir líffræðilegir gæðaþættir eru botnþörungar, vatnaplöntur, svifþörungar og
botnlægir hryggleysingjar. (Sjá skýrslu Hafrannsóknastofnunar.)
http://vatn.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-ogvatn/Gæðaþættir%20og%20viðmið%20strandsjávarvatnshlota%202019.pdf
Umhverfisstofnun bendir á að í töflunni um umhverfismat, þar sem fjallað er um
strandsjó, væri æskilegra að stæði ástand strandsjávar í stað staða strandsjávarhlota.
Umhverfisstofnun bendir á að nú er unnið að innleiðingu laga nr. 36/2011 um stjórn
vatnamála. Markmið laganna er að vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari rýrnun
vatnsgæða og bæta ástand vatnavistkerfa til þess að vatn njóti heildstæðrar verndar.
Jafnframt er lögunum ætlað að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd
vatnsauðlindarinnar. Lögin taka til yfirborðsvatns og grunnvatns ásamt árósavatni og
strandsjó, til vistkerfa þeirra og til vistkerfa sem tengjast þeim að vatnabúskap. Til að ná
fram markmiðum laganna skal vinna vatnaáætlun, aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun.
Áætlað er að vatnaáætlun fyrir Ísland fari í almenna kynningu árið 2021 og taki gildi árið
2022. Settar hafa verið tvær reglugerðir, reglugerð nr. 935/2011 um stjórn vatnamála og
reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og
vöktun.

Samkvæmt markmiðum laganna og reglugerðarinnar skulu vatnshlot vera í mjög góðu
eða góðu vistfræðilegu ástandi. Unnið er að því að skilgreina gæðaþætti og koma á kerfi
til að meta ástand vatnshlota. Í vatnaáætlun munu verða sett umhverfismarkmið fyrir
vatnshlotin sem miða að því að halda vatnsgæðum góðum.
Umhverfisstofnun bendir á að í 28. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála segir, þar
sem fjallað er um réttaráhrif vatnaáætlunar, að opinberar áætlanir á vegum stjórnvalda,
svo sem vegna skipulagsmála, náttúruverndar, orkunýtingar og samgangna, skulu vera í
samræmi við þá stefnumörkun um vatnsvernd sem fram kemur í vatnaáætlun. Við
endurskoðun eða breytingu skipulagsáætlunar sveitarfélags skal, þegar við á, samræma
skipulagsáætlunina vatnaáætlun innan sex ára frá staðfestingu vatnaáætlunar.
Fráveita
Umhverfisstofnun bendir á varðandi fráveitumál í forsendukaflanum, að mikilvægt sé
viðtaki sé skilgreindur í samræmi við ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólp nr.
798/1999
Loftgæði
Umhverfisstofnun vill benda á áætlun stjórnvalda í loftgæðum á Íslandi 2018 – 2029,
Hreint loft til framtíðar.
Í áætluninni eru sett fram markmið, áætlanir og aðgerðir sem stuðla að bættum loftgæðum
á Íslandi.
Í áætluninni kemur m.a. fram að almenningur á Íslandi búi við hreint og heilnæmt
andrúmsloft og það verði haft að leiðarljósi að komandi kynslóðir megi njóta sömu eða
betri loftgæða og þær sem nú byggja landið. Þá er meginmarkmið umhverfis- og
auðlindaráðuneytis í loftgæðamálum: Að stuðla að loftgæðum og heilnæmu umhverfi.
Umhverfisstofnun vill benda á að samkvæmt aðgerðaráætlun í loftslagsmálum frá árinu
2018 er rafvæðing hafna hluti af aðgerðum stjórnvalda í loftslagsmálum sem æskilegt sé
að taka tillit til við vinnslu skipulagsins.

Virðingarfyllst

Axel Benediktsson
sérfræðingur

Björn Stefánsson
sérfræðingur

Ester Anna Ármannsdóttir,
verkefnastjóri hafskipulags,
Svæðisráð,
Skipulagsstofnun,
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Efni: Sjónarmið Æðarræktarfélags Íslands vegna lýsinga fyrir gerð
strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði og Vestfirði
Á aðalfundum Æðarræktarfélags Íslands undanfarin ár hafa félagsmenn lýst
áhyggjum sínum af mögulegum áhrifum nýtingar strandsvæða, þ. á m. til
sjókvíaeldis, kalkþörungavinnslu og þangskurðar, á vöxt og viðgang stofns æðarfugls
við Ísland. Telur félagið að það sé grundvallarforsenda fyrir veitingu leyfa til nýtingar
strandsvæða að viðunandi rannsóknir liggi fyrir á núverandi ástandi á vistkerfi
æðarfugls og brýn nauðsyn sé á vöktun á áhrifum núverandi starfsemi og þeirrar
starfsemi sem fyrirhuguð er.
Æðarrækt er stunduð á hátt á 400 jörðum við strendur landsins og er æðarvarp
umfangsmikið á Vestfjörðum og Austfjörðum. Æðarræktarfélagið er í samvinnu við
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins að vinna að uppfærðu gagnvirku korti af öllum
æðarvörpum landsins. Félagið óskar eftir þvi að láta svæðisráðum í té kortið þegar
það er tilbúið.
Æðarfugl er ein af þeim fuglategundum sem teljast til ábyrgðartegunda Íslendinga.
Æðarfugl er á Evrópuválista og er flokkaður í yfirvofandi hættu á heimslista. Á
válista íslenskra fugla árið 2018 flokkast æðarfugl í nokkurri hættu. Samkvæmt
heimildum er vetrarstofn við Ísland metinn um 800 þúsund fuglar og eru það að
langmestu leyti íslenskir varpfuglar. Í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar er
samfelld aukning æðarfugla (um 150%) frá því um 1960 til aldamóta en eftir það er
snörp fækkun. Á viðmiðunartíma fyrir válistamat (1987 – 2014) bendir vetrarvísitala
til um 33% fækkunar æðarfugls hér við land eða 1,48 % á ári.
Æðarræktarfélagið leggur áherslu á eftirfarandi á eftirfarandi sjónarmið varðandi þá
efnisþætti sem nefndir eru í forsendum fyrir mótun strandsvæðaskipulags:

1. Umfang æðarvarps
Mikilvægt er að hafa í huga að æðarfugl heldur sig árið um kring innan strandsvæðis
landsins eins og það er skilgreint í lögum nr. 88/2018 um skipulag haf- og
strandsvæða. Við skipulag þarf að taka tillit til allra þeirra svæða þar sem æðarfugl
heldur sig. Á vef Náttúrufræðistofnunar segir að þrenns konar mikilvæg svæði komi
til álita fyrir æðarfugl, þ.e. varpsvæði, vetrarstöðvar og fjaðrafellistöðvar og skarist
flest þeirra. Auk þess geti æðarfuglar hópast tímabundið á sömu staði ár eftir ár þar
sem gnótt er fæðu, jafnvel tugþúsundum saman.þ.e. bæði vetrarstöðva og þar sem
hann er nýttur til hlunninda í sjálfum æðarvörpunum.
Það er því þýðingarmikið að strandsvæðaskipulag greini í fyrsta lagi öll þau svæði
þar sem fuglinn heldur sig og þau kortlögð. Í öðru lagi að þar séu kortlögð ekki
einungis friðlýst æðarvörp og þau æðarvörp sem sérstaklega eru skráð sem
hlunnindi jarða samkvæmt fasteignaskrá heldur öll æðarvörp. Eins og fyrr segir þá er
Æðarræktarfélagið að vinna að gagnagrunni um öll æðarvörp landsins í samvinnu
við RML. Grundvallarforsenda er að æðarfuglinn njóti verndar þar sem hann heldur
sig hverju sinni á strandsvæðinu og því þarf að kortleggja svæðið með tilliti til þess.
2. Rannsóknir á búsvæðum æðarfugls
Grundvallarforsendur fyrir strandsvæðaskipulagi er þekking á lífsháttum æðarfugls
og ástandi vistkerfis sem hann lifir í. Eins og tekið er fram í lýsingu fyrir
svæðisskipulagi er m.a. tilgangur að afla upplýsinga um núverandi stöðu á svæðinu.
Rannsóknirnar eru enn þýðingarmeiri í ljósi þeirrar umtalsverðu fækkunar sem hefur
orðið í æðarfuglastofninum, ekki einungis á heimsvísu heldur einnig hér við land þar
sem fuglinn hefur notið mestrar lagalegrar verndar. Það má benda á að talið er að
stofn æðarfugls við strendur Noregs hefur dregist saman um 80% á síðustu 40 árum.
3. Starfsemi sem hefur áhrif á búsvæði æðarfugls
Strandsvæðisskipulag leggur grunn að leyfisveitingum fyrir framkvæmdum og annarri
starfsemi á því svæði sem skipulagið tekur til. Starfsemi á búsvæðum æðarfugls
getur haft áhrif á vöxt og viðgang æðarfuglsins. Til þess að hægt sé að meta hvort
og/eða að hvaða marki slík áhrif séu fyrir hendi þá þurfa að liggja fyrir rannsóknir á
núverandi stöðu búsvæðisins. Það er þó ljóst að á nokkrum svæðum er starfsemi nú
þegar hafin á viðkvæmum svæðum án þess að nokkuð slíkt mat liggi fyrir.
Æðarræktarfélagið hefur ályktað sérstaklega um möguleg áhrif sjókvíaeldis sem og
nýtingar sjávargróðurs.1 Í ályktunum félagsins er talið að brýn nauðsyn sé á því að
rannsaka og vakta áhrif sjókvíaeldisstöðva og stækkunar þeirra á lífríki sjávar (t.d.
sem leiðir af notkun lyfja/eiturefna í kvíum og setmyndunar vegna úrgangs) og þar
með beina og óbeina hættu fyrir vöxt og viðkomu æðarfugls. Sama gildir um vinnslu
sjávargróðurs, t.d. þangskurð, en í sjávargróðrinum finnur æðarfuglinn æti og skjól.
1

Í þessu sambandi má benda á skýrslu NINA (Norsk institutt for naturforskning) sem ber heitið
Effekter av forstyrrelser på fugl og paddedyr fra akvakulturanlegg í sjo – en litteraturtudie frá 2015.
www.nina.no Í skýrslunni er bent á skort á rannsóknum á áhrifum sjókvíaeldis á fugla og dýr í Noregi.

Jafnframt má sem dæmi nefna möguleg áhrif kalkþörungavinnslu, olíumengunar og
öflunar sjávarfangs á grunnslóðum, t.d. hrognkelsaveiðar.
Það þarf að fara hægt í að leyfa frekari starfsemi á búsvæðum æðarfugls fyrr en
ástand strandsvæða hefur verið metið og þar með lagðar forsendur fyrir því hvaða
starfsemi samræmist verndarhagsmunum. Æðarræktarfélagið er tilbúið til að taka
þátt í frekari undirbúningi strandsvæðaskipulags og láta í té upplýsingar eftir því sem
þurfa þykir.

31. maí 2020.
f.h. stjórnar Æðarræktarfélags Íslands,
Guðrún Gauksdóttir, formaður
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