
 

Athugasemdir við fundargerð af 1. fundi samráðsvettvangs 3. feb. 2012  

Athugasemdir við skjal: Mótun landsskipulagsstefnu, Fundargerð af 1. fundi 
samráðsvettvangs 3. feb. 2012 

Inngangur 
Samantekt fyrsta fundar samráðsvettvangs frá því 3. febrúar 2012 liggur fyrir. Um er að ræða 
samantekt á því sem kom fram á fundinum, var skjalfest í vinnuhópum og tekið var saman í lok 
samráðsfundar. Einnig voru færð til bókar atriði sem komu fram í kynningu einstakra vinnuhópa og 
ekki komu fram í umræddum skjölum. Skipulagsstofnun birtir hér athugasemdir og ábendingar við 
samantektina af fundinum og telst þetta skjal hluti af fundargerð samráðsfundarins 3. febrúar 2012.  

Athugasemdir 
Athugasend frá Friðriki Friðrikssyni,  Landssambandi íslenskra útvegsmanna: 
”Það vantar einn punkt sem ég veit að var mikið ræddur á mínu borði og næsta og kom fram í okkar 
niðurstöðum. Það var spurningin um hvar skipulagsvaldið sjálft lægi. Eitt er að setja 
landsskipulagsstefnu til viðmiðunar og annað er skipulagsvald sveitarfélaga sem nær út að netlögum. 
Þarna koma fram ákveðnar brotalínur varðandi valdssvið og ábyrgð innan stjórnsýslunnar þe. þarna 
verður skörun á verkefnum og ábyrgð sjávarútvegs-  og landbúnaðarráðuneytisins og síðan 
umhverfisráðuneytisins. Þetta í sjálfu sér veldur ákveðinni flækju, sem og að það var ekki talið 
sjálfsagt að sveitarfélög ættu ”sjálfdæmi” um að fá skipulagsvaldið út fyrir netlögin. Það þarfnast 
almennrar og uppbyggilegrar umræðu.” 
 
Athugasemd frá Bjarna Maríusi Jónssyni, Samtökum eigenda sjávarjarða: 
„Ég sat samráðsfundinn á vegum Samtaka eigenda sjávarjarða. Ég kom því á framfæri að öll 
strandsvæði Íslands væru að stærstum hluta í einkaeign og því þyrfti aðkoma eigendana að þessu 
máli að vera skýr.  
 
Í fundargerð samráðsfundar er ekki minnst einu orði á eigendur og nauðsyn þess að ganga frá 
mörkum landareigna áður en lengra er haldið og geri ég alvarlega athugasemd við það.  
 
Þar sem dýptarviðmiðið gildir um fiskveiðar þarf að hafa það í huga þegar leyfi eru veitt til annarra 
nota því netlögin geta náð mun lengra út en aðeins 115 metra. Það þarf einnig að hafa í huga að 
einhverskonar hlutlaust belti þarf að vera þar fyrir utan. Í dag er t.d verið að tala um 200 metra svæði 
fyrir utan fiskeldisker.  
 
Í dag er staðan sú að yfirvöld hafa hunsað lögverndaðan eignarétt landeigenda hvað varðar veiðar í 
netlögum og útræðisrétt og væri það mjög óráðlegt að halda þessu skipulagsferli áfram án þess að 
eignamörk sjávarjarða út í sjóinn séu samþykkt af báðum aðilum.  
 
Það eru tvenn gildandi lög í landinu þar sem netlögin eru skilgreind.  
 
Í fyrsta lagi eru það Jónsbókarlögin frá 1281 sem tala um dýptarviðmið, 20 möskva selnet sem 
stendur grunn á stórstraumsfjöru og flotin standa uppúr. Páll Vídalín skilgreindi þessa dýpt sem 
6,88cm. Þessi lög eru um fiskveiðar meðal annars.  
 
Í öðru lagi er það Veiðitilskipunin frá 1849 en þar er talað um 60 faðma (núna talað um 115 metra) út 
frá stórstraumsfjöruborði, svo kölluð fjarlægðarregla. Sú regla gildir aðeins um veiðar á fuglum og 
spendýrum en ekki fiskveiðar.“ 
 


