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Þessi lagabreyting er vissulega í rétta átt, en miðar við starfsemi sem er mun stærri og 
umfangsmeiri en sú sem við höfðum í huga þegar við sendum okkar tillögu þann 23. október. 
 
Tuttugu tonn eru heilmikið magn. Þúsund fiskar sem dæmi eru við slátrun á bilinu 700 kg til 1 
tonn. Fyrir bónda á lögbýli sem vill rækta sem dæmi á bilinu 100-200 fiska fyrir sig og sína, 
einstaklinga í nærumhverfinu og gesti sem sækja býlið heim, þá er íþyngjandi að þurfa að greiða 
MAST 40-60 þúsund árlega og senda skýrslur um starfsemina. Tuttugu tonn eru hins vegar 
söluverðmæti upp á um þrjátíu milljónir króna og fyrir slíka starfsemi er sú upphæð ekki 
íþyngjandi. Í reglugerðina vantar því ákvæði um ræktun á lögbýlum í vötnum, tjörnum og 
lækjum sem er minni í sniðum og myndi falla undir annað eftirlit á býlinu. 
 
Við leggjum til að skrifuð verði reglugerð með stoð í lögum um fiskeldi sem er í samræmi við 
hina svokölluðu smáræðisreglugerð sem á stoð í lögum um matvæli. 
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/matvaelastarfsemi-undir-smaraeismorkum 
 
Reglugerð nr. 580/2012 
Matvælastarfsemi undir smáræðismörkum og staðbundin afhending frumframleiðenda á 
frumframleiðsluvörum    
 

 
 

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/matvaelastarfsemi-undir-smaraeismorkum


Sú reglugerð á m.a. við um þá sem eiga nokkrar hænur, sú starfsemi krefst ekki formlegs leyfis 
eða eftirlits og má eigandinn selja egginn frá þeim með ákveðnum takmörkunum sem koma 
fram hér að ofan í lið b og c. Eins má veiða og selja (heilan eða slægðan, en ekki flakaðan) villtan 
fisk með þessum sömu takmörkunum sem dæmi. Við teljum að það sama eigi að gilda um lítil 
eldi/ræktun á fiski í vötnum, tjörnum og lækjum á lögbýlum. 
 
Við leggjum því til að sé aðili á lögbýli með þúsund fiska eða færri í eigin tjörn, vatni eða læk, 
þurfi engin sérstök leyfi eða eftirlit. Lögbýli eru ýmist undir MAST eða Heilbrigðiseftirlitinu og er 
eftirlitsaðilum því í lófa lagið að skoða svæðið í sömu heimsókn, án þess að rukkað sé 
sérstaklega fyrir það eða gerð krafa um skýrsluhald. 
 
Svona smárækt gæti orðið búbót hjá bændum (sem ekki veitir af) þar sem reglugerðin myndi 
heimila þeim að nýta eigið vatn, tjörn eða læk til eldis/ræktunar vatnafiska, en þó ekki fleiri en 
eitt þúsund, sem þeir gætu nýtt sjálfir, en einnig leyft gestum að veiða gegn gjaldi og selt fisk 
heilan eða slægðan (en ekki flakaðan) á sama hátt og leyft er í smáræðisreglugerðinni. Frekari 
vinnsla á afurðunum væri háð starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirlitinu. 
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Oddný Anna Björnsdóttir 

Framkvæmdastjóri 

 
869-7411 

www.ssfm.is 

ssfm@ssfm.is 

facebook.com/groups/2380862295316821/ 

 

http://www.ssfm.is/
mailto:ssfm@ssfm.is
https://www.facebook.com/groups/2380862295316821/

