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Ráiteas Misin

“A chinntiú go ndéantar na hacmhainní nádúrtha luachmhara, an t-iascach intíre agus an
tslatiascaireacht farraige, a chaomhnú, a bhainistiú, a fhorbairt agus a chur chun cinn ar a
mbonn féin ionas go dtugtar toradh tairbhe i gcrích maidir leis an bpobal agus leis an
timpeallacht."

Príomhfheidhmeanna Iascach Intíre Éireann

Is comhlacht reachtúil é Iascach Intíre Éireann atá freagrach as an iascach intíre in Éirinn. Feidhmíonn IFI faoi choimirce
na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (DCENR).

Leagtar amach an phríomhfheidhm atá ag Iascach Intíre Éireann in Alt 7 (2) den Acht um Iascach Intíre 2010. Is í an

phríomhfheidhm atá aige ná bainistiú agus caomhnú na hachmhainne iascaigh intíre. Is iad seo a leanas na feidhmeanna
ginearálta atá ag IFI:

a)

An t-iascach intíre, lena n-áirítear an slatiascaireacht mhara, a chur chun cinn, a thacú, agus a éascú, agus
comhairle a thabhairt don Aire maidir le caomhnú, cosaint, bainistiú, margaíocht, forbairt agus feabhsú
na hacmhainne sin.

b)
c)

Beartas agus straitéisí náisiúnta a bhaineann le hiascaigh intíre, lena n- áirítear slatiascaireacht

farraige, a fhorbairt agus comhairle a thabhairt don Aire maidir leo, agus

a chinntiú go ndéantar beartas agus straitéisí a fhorbraítear faoi (b) a chur i ngníomh agus a chur i gcrích
de réir mar a chomhaontófar leis an Aire.
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Ráiteas an Chathaoirligh

Is cúis áthais dom Tuarascáil Bhliantúil 2015 Iascach Intíre Éireann (IFI) a chur i láthair. Leagtar amach

príomhfheidhmeanna IFI in Alt 7 den Acht um Iascaigh Intíre 2010 agus is iad na príomhfheidhmeanna sin caomhnú,

cosaint, bainistiú, margaíocht, forbairt agus feabhas a chur ar ár n-acmhainní iascaigh intíre agus slatiascaireachta
farraige. Tugann an tuarascáil seomionsonraí faoin obair a rinne IFI agus faoi na seirbhísí a chuir sé ar fáil sa tréimhse ón

1ú Eanáir go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2015.

De réir ailt 13.1 den Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009
(i)

Forbairt trachtála suntasach a tharla ná sealbhú an Ionaid Lóistíochta agus Taighde nua i Citywest

(ii)

Chloígh an Bord leis na nósanna imeachta ar fad maidir le tuairisciú airgeadais, iniúchóireacht inmheánach, soláthar

i Márta 2015 (in áit na n-áitreamh saotharlainne a bhí ar léas againn i Sord, Co. Bhaile Átha Cliath).

(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

(x)

(xi)
(xii)

agus diúscairt shócmhainní;

Rinne an Bord de réir gach dualgas atá air faoi dlí maidir le cúrsaí cánachais;

Tá ráiteas faoi chóras an Bhoird don rialú airgeadais inmheánach ar fáil sa tuarascáil bhliantúil seo chomh maith;
Cuireadh i bhfeidhm na Cóid Iompair Ghnó do Stiúrthóirí agus d'Fhostaithe agus

cloíodh leo. Tá na Cóid sin ar fáil ar láithreán gréasáin IFI;

Chloígh an Bord le polasaí an Rialtais maidir le pá an Phríomhfheidhmeannaigh agus pá na bhfostaithe

i gcoitinne;

Chloígh an Bord le treoirlínte an Rialtais maidir le táillí a íoc le Stiúrthóirí;

Níor tharla aon eachtra suntasach ó thráth dháta an chláir chomhardaithe i leith go dtí tráth an lae inniu;
Chloígh an Bord leis na Treoirlínte maidir le Measúnú agus Bainistiú i ndáil le Tograí Caiteachas Caipitil;

Chloígh an Bord le gach coinníoll a bhaineann le Polasaí an Rialtais maidir le cúrsaí Taistil;

Tá Nochtadh Leasanna déanta ag gach comhalta den Bhord de réir an Chóid Chleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit 2009;

Tá an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009 glactha chuige féin ag an mBord agus tá an Bord
ag cloí le forálacha an Chóid.

De réir Alt 13.2 2009 den Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, féadaim a dhearbhú nár tharla aon chor nua
a bheadh íogair ó thaobh na tráchtála de sna sé mhí roimhe seo.

Bhí na seirbhísí ar fad a soláthraíodh le linn tréimhse na tuarascála seo ar aon dul le héiteas "luach ar airgead" IFI.

De bharr an bhrú a bhí ar mhaoiniú an Státchiste le blianta beaga anuas, bhí gá ann níos mó aird a dhíriú ar chaiteachas.

Ba mhaith liom moladh a thabhairt d'fhoireann an IFI as an meon a léirigh siad i gcónaí maidir le luach a fháil ar airgead.

Acmhainn Iascach Intíre & Slatiascaireachta Farraige na hÉireann
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Ó chlé go deas: Emma Fortune (Rúnaí an Bhoird), Martin McEnroe, An Dochtúir Frances Lucy, Fintan Gorman (Cathaoirleach),
PJ Nally, Dr Ciaran Byrne (Príomhfheidhmeannach), Niall Greene, Sean Coady (Baill den Fhoireann). Ar an 31ú Nollaig bhí trí folúntas
ag an mBord.

Le linn na tréimhse seo chuaigh IFI i gcomhairle leis an bhfoireann agus na geallsealbhóirí maidir leis an gcéad phlean

corparáideach eile agus beidh mé iontach sásta an Plean Corparáideach do 2016-2020 a sheoladh chomh luath agus

a cheadaíonn an tAire é. Leagan an plean seo amach na príomhaidhmeanna a bheidh ag an eagríocht sna cúig bliana

atá romhainn, ag déanamh amach sceidil de na heochairtháscairí feidhmíochta (ETFanna) a ligean dúinn ár dul chun

cinn a mheas, agus na torthaí atá leatha amach againn a bhaint amach. Cuireann Plean Corparáideach 2016-2020
san áireamh an bhéim ar leith a leagfar ar riosca agus ar bhainistiú riosca; agus le dul i dtreo seirbhís phoiblí a chur ar fáil

atá níos oscailte agus níos trédhearcaí, an bhéim atá ar fheidhmíocht agus rialú.

Tá bród orm a thuarasiciú gur seoladh Straitéis Náisiúnta IFI um Fhorbairt Slatiascaireachta (NSAD) ar an 26ú lá de

mhí na Samhna. Is é cuspóir na straitéise seo ná gnáthóga iascaigh agus infreastruchtúr a fheabhsú sna cúig bliana

atá romhainn. An toradh a bheidh ag cur i bhfeidhm an NSAD ná líon na hiascairí fóillíochta ón tír seo agus ó thíortha
eile a mhéadú, rud a rachaidh chun sochair cheantair bheagfhorbartha na tíre.

Tuigean Iascach Intíre Éireann go mbraitheann rath aon ghníomhaireacht a oibríonn chun sochair an phobail ar an

gcumas atá aici cumarsáid shoiléir a dhéanamh lena bpáirtithe leasmhara. Tá tús curtha ag an IIÉ le forbairt a

straitéis cumarsáide cuimsitheach ar mhaithe le seirbhís níos oscailte, níos trédhearcaí agus níos inrochtaine a chur

ar fáil don saoránach. I rith 2015 chuir IFI i bhfeidhm a Chairt Chustaiméirí agus a Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí
2015-2017, agus cuireadh tús le timthriall 24 mhí de chur i bhfeidhm feabhsaithe ina sheirbhís do chustaiméirí.

In ainneoin sin, bhí roinnt ábhair imní ann i 2015. Tá píosa reachtaíochta maidir le hiascaigh atá comhdhlúite agus nuaaimseartha ag teastáil ón tseirbhís iascaigh, reachtaíocht a chuirfidh taca faoi fhorbhairt na hearnála amach anseo.

Chabhródh an reachtaíocht nua-aimseartha seo chun tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt éifeachtúil IFI agus na hearnála
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iascaigh intíre go ginearálta. I rith 2015 lean IFI ar aghaidh, mar aon le comhlachtaí poiblí eile, ag obair le maoiniú

laghdaithe agus de bharr seo agus an próifíl aoise atá ag an bhfoireann beidh gníomhaíocht ag teastáil chun a chinntiú
gur féidir leis an tseirbhís a cuid príomhchuspóirí ar nós cosaint, bainistiú agus caomhnú a chomhlíonadh. Tugann an

Bord dá aire an cinneadh gan dul ar aghaidh le Feirm Bradán Chuan na Gaillimhe mar a bhí beartaithe agus fáiltíonn

sé an cinneadh ó thaobh a thábhachtach agus atá sé chun stocanna ídithe na salmainidí imircigh i gCuan na Gaillimhe

a chosaint. Cé go dtugann IFI tacaíocht iomlán do dhobharshaothrú inbhuanaithe tá a chuid imní faoin teip ar smacht

dóthanach a choinneáil ar leibhéal na míolta mara ar líon bheag d'fheirmeacha bradán curtha in iúl ag an mBord go

leanúnach. Ba bhliain dhúslánach í 2015 ó thaobh na feidhmíochta de freisin. Rinne an fhoireann líon mór cásanna

inar tharla iascaireacht neamhdhleatheach a bhrath agus a ionchúiseamh, cásanna a bhfuil an-drochbhail á chur acu

ar stocanna ár n-iascaigh luachmhara atá cheana féin ar forbhás. Tá an timpeallacht ina n-oibríonn muid níos naimhdí
ná riamh agus i 2015 d'fhulaing cuid dár bhfoireann íde béil agus mí-úsáid chorpartha le linn dóibh a ndualgais a
chomhlíonadh.

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le mo chomhghleacaithe ar an mBord don tacaíocht a thug siad dom agus

go mór mór leo sin a d'fhág i rith na bliana; Brendan O’Mahony (Cathaoirleach), Lal Faherty, Marcus MacMahon (Ionadaí
Foirne) agus John Geary a chaith tréimhse oifige cúig bliana linn. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom freisin mo bhuíochas
a ghabháil leis an Aire Stát Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Joe McHugh TD, agus leis na hoifigigh
a oibríonn ina Roinn don tacaíocht iomlán leanúnach a thug siad dúinn.

Fintan Gorman
Cathaoirleach

Aibreáin 2016
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Réamhrá an Phríomhfheidhmeannaigh

Tá áthas orm tuarascáil bhliantúil 2015 ar ghníomhaíochtaí Iascach Intíre Éireann a chur i láthair don phobal. Leagan
an tuarascáil seo amach go mion na príomhghníomhaíochtaí a bhí ar bun ag IFI i 2015. Dár ndóigh, ní féidir

agus níor mhaith linn gach aon uile gníomh a mheas i dtuarascáil amháin. Dá bhrí sin, rinneadh iarracht béim a chur

ar na sonraí is tábhachtaí agus na sonraí seo a nochtadh ar dhóigh a bheidh úsáideach do léitheoirí na tuarascála seo,
agus chun na críocha seo tá roinnt graificí úsáidte againn ag leagan amach na príomh-mhéadrachtaí. Tá go leor de

na tuarascálacha a dhéantar tagairt dóibh anseo arna tacú ag naisc go dtí láithreán ghréasáin IFI, áit a bhfuil eolas
níos cuimsithí agus níos mion le fáil.

Bhí áthas orm fáilte a chur roimh Cathaoirleach nuacheaptha an Bhoird, An tUasal Fintan Gorman. Bhí tionchar láithreach

aige ar an eagraíocht agus ónar ceapadh é tá béim níos mó á chur ar rialú agus ar fhreagracht ar fud IFI. Ceapadh an

tUasal Sean Cody go dtí an Bord mar ainmní foirne freisin agus is fiú go mór an léargas domhain agus an taithí atá

aige ar earnáil na n-iascach intíre d'obair Bhoird IFI. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach aon duine ar Bhord

IFI don tacaíocht dhaingean a thug siad dúinn i 2015 agus as díriú ar an eagraíocht a chur chun cinn chun a chinntiú

go bhfuil muid a tabhairt luach ar airgead don cháiníocóir Éireannach agus go bhfeidhmíonn muid chomh maith agus
atá ar ár gcumas.

I rith 2015, rinneadh dhá dhoiciméad stráitéiseach tábhachtach a ullmhú agus atá i mbun daingnithe faoi láthair. An

Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Slatiascaireachta (NSAD) chomh maith le Plean Corparáideach nua IFI. Spreagfaidh
an dá straitéis seo feidhmíocht na heagraíochta sna blianta atá romhainn.

Ar go leor bealaí, ba bhliain dhúshlánach ach rathúil 2015 d'IFI. Arís, ba í an fhoireann a d'oibrigh gan staonadh chun
a chinntiú go gcomhlíonfaí príomhchuspóirí na heagraíochta, ár n-acmhainn iascaigh intíre agus slatiascaireachta

farraige a chaomhnú, a fhorbairt agus a chosaint. Cibé acu díriú ar iascaireacht neamhdhleatheach, a raibh líon

suntasach cásanna braite i 2015, nó infreastruchtúr iascaigh a fhorbairt, nó comórtais idirnáisiúnta slatiascaireachta a

chur chun cinn agus a thacú, chuaigh foireann IFI ina bhun le díograis ba dhoiligh a shárú. Tá mé an-bhuíoch do gach
uile dhuine as seo.

An Dr Ciaran Byrne
POF

Iascach Intíre Éireann
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An Fhoireann Bhainistíochta
An Dr Ciaran Byrne

Príomhfheidhmeannach

An tUasal Kieran Murphy

Ceannasaí, Acmhainní Daonna

An tUasal Pat Doherty
An Dr Greg Forde

An Dr Cathal Gallagher
Ms Suzanne Campion

Ceannasaí, Cúrsaí Airgeadais agus TEC
Ceannasaí, Bearta Feidhmiúcháin
Ceannasaí, Taighde & Forbairt
Ceannasaí, Forbairt Gnó

Stiúrthóirí Ceantair Abhantraí
An tUasal Brian Beckett

IFI Baile Átha Cliath

(Ceantar Abhantraí an Oirthir)

Folúntas ar an 31ú Nollaig

IFI Maigh Chromtha

(Ceantar Abhantraí an Iardheiscirt)

An tUasal David McInerney
Amanda Mooney Uasal

An Dochtúir John Conneely

An Dochtúir Milton Matthews

IFI Cluan Meala
IFI Luimneach

IFI Gaillimh Béal an Átha
IFI Béal Átha Seanaidh

(Ceantar Abhantraí an Oirdheiscirt)
(Ceantar Abhantraí na Sionainne)
(Ceantar Abhantraí an Iarthair)

(Ceantar Abhantraí an Iarthuaiscirt)
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* lena n-áirítear ciontú i gcionta cosanta agus comhshaoil araon
** lena n-áirítear ionchúisimh a thosnaítear maidir le cionta cosanta agus comhshaoil (Féach Aguisín I chun miondealú a fháil)
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Tá Iascach Intíre Éireann freagrach as a chinntiú go gcosnaítear agus go gcaomhnaítear acmhainn iascaigh na
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Oibríochtaí 2015

hÉireann; na héisc agus a ngnáthóga sna huiscebhealaí intíre agus sna huiscí ar fad amach suas go dtí dhá mhíle
déag ón gcósta. Tá sé de chumhacht ag IFI an acmhainn nádúrdtha seo a chosaint faoi chuimsiú fhorálacha na

nAchtanna Iascaigh 1959 go 2010 agus na nAchtanna Truaillithe Uisce 1977 & 1990.

Leis na speicis atá á chosaint, áirítear na héisc fhionnuisce ar fad chomh maith leis na speicis imearcacha amhail an

bradán, an breac geal, an eascann agus an loimpre. Tá IFI freagrach freisin as doingean mara a chosaint faoi théarmaí
chomhaontú seirbhíse (SLA) leis an Údarás Cosanta Iascaigh Farraige (SFPA) chomh maith le bheith freagrach as
cosaint mhoilisc áirithe lena n-áirítear oisrí.

Sa Rannóg Feidhmiúcháin, tá ceannfheidhmeannach agus seisear Stiúrthóirí as na Ceantair Abhantraí (RBD), atá

bunaithe i réigiúin éagsúla ar fud na tíre, agus faoin struchtúr seo tá 253 ball foirne sa rannóg.

Cosaint na hAcmhainne Iascaigh

I 2015, cuireadh isteach os cionn 172,000 uair oibre le cur i bhfeidhm chláir chosanta inar baineadh úsáid as

ghnáthphatróil lae, patróil lae agus oíche cheilte agus faireachas bunaithe ar fhaisnéis in uiscí taoide, cósta agus

intíre chun acmhainn iascaigh na hÉireann a chosaint.

Úsáideann IFI réimse modhanna patróil chun patróil ar an uisce agus ar an talamh a dhéanamh. Is iad báid, cadhcanna

agus Árthaigh Uisce Phearsanta (PWCs) is mó a úsáidtear. Déantar patróil ar an talamh ag baint úsáide as cuadrothair,

rothair, feithiclí agus patróil choise. An cineál patróil is mó a úsáideadh i 2015 ná patróil fheithiclí/choise. Taifeadadh
27,056 patról den chineál seo. Rinne os cionn míle patról chadhc agus bháid sa tréimhse chéanna.

Cuireadh isteach 96,057 uair oibre ar phatróil abhann agus 36,808 uaireanta oibre san iomlán ar phatróil locha. Bhí an

ghníomhaíocht is mó ag teastáil sa dara cheathrú den bhliain inar taifeadadh 11,017 uaireanta oibre don tréimhse seo.

Oibríodh 39,330 uair ar phatróil limistéir chósta, inbhir agus farraige san iomlán, agus is é an tríú ceathrú den bhliain ba
ghníomhaí.

Tá úsáid teicneolaíocht nua tar éis cur go mór le raon na cosanta iascaigh agus tá an fhoireann ag dul i dtaithí i gcónaí ar
úsáid an trealaimh nua lena n-áirítear na treoir oíche, scóip spotála agus ceamairí CCTV soghluaiste.

Rinne foireann IFI iniúchadh ar shealbhóirí ceadúnais chun a chinntiú go raibh siad comhlíontach ó thaobh na

reachtaíochta de. Le linn na tréimhse seo, rinneadh 35,192 iniúchadh ar slatiascairí fóillíochta, sealbhóirí ceadúnais
tráchtála le haghaidh bradán/bric gheal agus ar slatiascairí eile, 2,944 iniúchtaí sa bhreis ar fhigiúirí 2014.
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Gabhálacha

Gabhadh réimse leathan agus líon ard trealamh le haghaidh úsáide mí-dhleathach i rith 2015, idir shlata iascaireachta,
báidíní, sleánna, doruithe lámha agus eangacha. Gabhadh 1,221 rudaí san iomlán lena n-áirítear 345 eangach de

14,539 méadar ar fad san iomlán.

Ionchúisimh

I 2015, rinneadh 61 cásanna inchúiseamh a thionscan de bharr sáraithe na reachtaíochta iascaigh. I gcásanna nach

raibh chomh tromchúiseach, gearradh Fógra um Chion Muirir Sheasta ar na ciontóirí in ionad inchúisimh. Rinneadh
289 Fógra um Chion Muirir Sheastaa ghearradh i 2015. Rinneadh seasca cúig ciontú a thaifeadadh maidir le cásanna

ionchúiseamh a cuireadh os comhair na cúirte i 2015 do chionta a bhain den chuid is mó le gábhálacha a tharla i

2014. Taispeánann líonagus raon na gcionta a taifeadadh i 2015 go bhfuil gá ann i gcónaí le cur i bhfeidhm docht na

reachtaíochta agus cosaint leanúnach na hacmhainne iascaigh. Féach Aguisín I chun sonraí maidir le hionchúisimh sna
Ceantair Abhantraí (RBD) a fháil.

Caomhnú, Cosaint, Forbairt, Bainistiú agus Cur Chun Cinn
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An Timpeallacht agus Cúrsaí Éisc

Caighdeán an Uisce agus Cúrsaí Truailliúcháin

Tugadh aghaidh ar réimse leathan ceisteanna maidir leis an gcomhshaol le linn na tréimhse seo agus rinneadh os
cionn 19,000 iniúchadh comhshaoil. Tharla méadú 62% ar líon na n-iniúchtaí a rinneadh ar áitrimh thionsclaíocha,

ó 676 iniúchadh i 2014 go dtí 1,095 i 2015. Tharla méadú freisin i líon na n-iniúchtaí a rinneadh ar oibreacha
innealtóireachta sibhialta/infreastruchtúr i 2015, le 2,020 iniúchadh nó méadú 176 iniúchtaí níos mó ná líon 2014 -

is comhartha é sin go bhfuil an geilleagar ag feabhsú agus go bhfuil infheistíocht á dhéanamh i dtionscadail chaipitil

nua. Rinneadh dhá ionchúiseamh déag a thionscan maidir le eachtraí inar déanadh sáruithe ar cháilíocht uisce, agus
rinneadh 11 ciontú a urrú i gcásanna comhshaoil a tháinig os comhair na cúirte i 2015.

Slad ar Iasc

Rinneadh 23 eachtra inar tharla slad ar iasc a thuairisciú, seacht gcinn díobh a raibh an talmhaíocht mar chúis leo, dhá

cheann ina raibh oibreacha bardais ciontach agus ceann amháin a tharla de bharr oibreacha tionsclaíocha. Féach

Aguisín II chun sonraí maidir le slad ar iasc a thaifead an RBD a fháil.

I gcásanna áirithe, níorbh fhéidir cúis an tslaid ar iasc a chinntiú. Tar éis an fliuchras eisceachtúil a bhí ann go déanach

sa bhliain tháinig roinnt fadhbanna chun cinn maidir le truailliú talmhaíochta agus fadhbanna maidir le cumas ag roinnt
chórais chóireála dramhuisce (WWTP).
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Forbairt Infreastruchtúir maidir leis an Iascach
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An tIasc a Thabhairt Slán

Is cuid lárnach de chúram IFI i gcónaí cosaint agus forbairt na gnáthóga iascaigh. Déantar an cúram seo a

chomhlíonadh i roinnt bealaí éagsúla, trí sholáthar díreach de thioncadail fheabhsúcháin ghnáthóga nó, saineolas
agus rochtain ar acmhainní maoinithe a sholáthar (an Ciste um Chaomhnú an Bhradáin, mar shampla) chuig tríú páirtithe

ar mhaithe lena gcuid dtionscadal. Tá cur chuige réamhghníomhach ag IFI freisin maidir le dul i dteagmháil le

gníomhaireachtaí agus grúpaí sainleasa eile chun a chinntiú go ndéantar oibreacha forbartha a chur i gcríoch ar
bhealach nach mbíonn drochthionchar aige ar ghnáthóga iascaigh.

Sampla amháin den chineál comhoibriú sin ná na hoibreacha forbartha ag Corais Chóireála dramhuisce (WWTP) Ard
an Rátha agus na nGleanntach i nDún na nGall. D'oibrigh IFI i ndlúthchomhar leis an gcomhlacht tógála a lorg comhairle

maidir leis an gcur síos píobaí/dúnpholl agus glanadh speicis ionracha amhail an ghlúineach bhiorach. Rinne IFI moltaí
maidir le cur isteach ar ghnáthóga uisceach a laghdú agus fostófar eiceolaí chun tabhairt faoi na nithe a bhfuil an-

íogaireacht ag baint leo sa chuid seo de na hoibreacha. Tarlóidh iniúchtaí láithreáin agus cruinnithe leis an gcomhlach
tógála fad agus a thagann forbairt ar an dtionscadal.

In 2015, bhí roinnt tionscadal infreastruchtúir ag tarlú ar fud na tíre a raibh an chosúlacht annl go mbeadh tionchar

suntasach acu ar an acmhainn iascaigh. Ina dteannta seo bhí forbairtí feirmeacha gaotha amhail Páirc Ghaotha na

Gaillimhe áit a gcuirfear isteach 69 tuirbíní in abhantrach íogair atá lonnaithe idir Mhaigh Cuilinn agus an Spidéal.
De bharr an mhéid atá san fhorbairt seo, bíonn ar IFI cuairt a thabhairt ar an suíomh go rialta chun a chinntiú go bhfuil

an tionscadal i ndianchomhlíonadh leis na ráitis mhodha agus chun oibriú leis an conrathóir maidir le haon cheisteanna
a bhaineann le hiascaigh a thagann chun cinn.

Forbairt Ghnáthóga Iascaigh

Rinneadh cothabháil ar os cionn 52,000 méadar de shrutháin agus de bhruacha locha agus rinneadh
23,000 méadar de shrutháin/bhruacha locha a athshlánú ar fud na tíre i 2015.

Le tacaíocht ó Scéimeanna Fostaíochta Pobail (CES) áitiúla, rinneadh oibreacha cothabhála ar beagnach 36km

(35,890m) a chur i gcríoch. Bhain na hoibreacha seo don chuid is mó le glanadh fhásra iomarcaigh a laghdaíonn teacht
isteach an tsolais, rud a chuireann cosc ar fhás plandaí agus ainmhithe sa sruth. Chomh maith leis sin rinneadh
bacanna sa sruth a ghlanadh rud atá an-tábhachtach le linn tréimhse scéachtana bhliantúil na salmainide (ó Dheireadh

Fómhair go dtí deireadh mhí Eanáir). Sampla den chineál cothabhála cainéala a cuireadh i gcríoch ná an obair a
rinneadh ar Abhann Glenlosh in abhantrach Loch Coirib, áit ar rinneadh crainn a ghearradh siar agus speicis shailí

dhúchasacha a athphlandáil thar achar 325m den chainéal.

Rinneadh na crainn a ghearradh siar chun nach mbeadh siad ró-throm ar a mbarr agus an baol ann go dtitfeadh siad

isteach san abhann. Rinne na gearrtháin a phlandáil in áiteanna ar leith chun tacaíocht a thabhairt d'athnuachan na

mbruach. Rinneadh 4,000 beith san iomlán a phlandáil freisin i ngleann Glenlosh chun athnuachan sa cheantar

bruachánach a chur chun cinn agus a thacú le maoiniú a fuarthas ón gCiste um Chaomhnú an Bhradáin (tugtar sonraí

faoin gciste seo san alt ar Bhainistíocht Bradán ar leathanach 57): Rinneadh claí a chur timpeall ar an suíomh le nach
bhféadfaí beostoc bealach a fháil isteach ar an mbruach agus damáiste a dhéanamh do na crainn óga.
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Prúnáil agus plandáil crainn óga ar Abhainn Ghleann Ghlaise (WRBD)

Roimh oscailt an Glasbhealach ó Chaisleán an Bharraigh go dtí Turloch ar imeall Abhann Chaisleáin an Bharraigh in
Aibreán 2015, ghlan IFI an fásra iomarcach agus baineadh amach roinnt mhaith smionagair ón gcainéal féin. D'oscail
An Taoiseach, Enda Kenny, TD an Glasbealach nua go hoifigiúil agus ina dhiadh sin rothaigh sé an bealach nua.

Dhá thionscadal suntasach eile chun cainéil a athnuachan ná an críoch a cuireadh leis na hoibreacha athchóirithe ar
na seanchoraí cloiche ar Abhainn Gharbh i gCeantar Bhaingear agus an feabhsúchán a rinneadh ar Abhainn Dhún

Coillín ag Cill Tulach. Is é an Ciste um Chaomhnú an Bhradáin a mhaoinigh na tionscadal seo. Cuireadh críoch leis an

obair athchóirithe ar sheanchoraí cloiche na hAbhann Gairbhe i nDeireadh Fómhair. I 2014, bhí tús curtha leis an obair

ar an abhainn seo a ritheann isteach i gCuan Mó agus a bhfuil bradán agus breac geal inti. Rinneadh mataí smionagair
a chur in áit na seanchóraí cloiche agus tógadh poill shealbhaíochta nua suas an abhainn agus síos an abhainn ó na
mataí smionagair sin.

Bhí tionscadail thábhachtacha eile ann lena n-áirítear oibreacha feabhsúcháin ar cuireadh tús leo i mí Lúnasa ar Abhainn
an Doirín (córas an Chláir) mar comhthionscnamh idir an OPW, IIÉ, Cáirde na Chláir, Cáirde na Coiribe agus an Clydagh

Foundation. Rinneadh glanadh bhruacha agus fiaile uisce a chur i gcríoch ar níos mó ná 8.5km den chainéal scéachtana
in abhantrach na Coiribe.

Rinneadh bealach éisc mór cloiche a lonnú ag Córa Bhaile an Chaisleáin, Contae Laoise ar mhaithe le bealach na

n-iasc a fheabhsú. Ba tionscadal suntasach é seo ó thaobh pleanála agus tógála de. Is é an Ciste um Chaomhnú an
Bhradáin a mhaoinigh an tionscadal seo.
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Ba chomhpháirtí Iascach Intíre Éireann sa tionscadal agus ba thairbhí den tionscadal EU LIFE/Mulkear Life é
freisin, tionscadal dar teideal “Restoration of the Lower Shannon Special Area of Conservation (SAC) for Sea Lamprey,

Atlantic Salmon and the European Otter”. Ba é cuspóir an tionscadail gnáthóga díghrádaithe ar réimsí d'Abhainn na

Maoilchearna agus a fo-aibhneacha, an Uaithne, an Abhainn Mharbh agus an Chlaoideach, atá ar fad lonnaithe in

Abhantrach Maoilchearna, a athchóiriú le hoibreacha athchóirithe in-srutha. Bhuaigh Tionscadal Saol na Maoilchearna

gradam Pobail & Comhairle Chumann Bhaill na nÚdarás Áitiúla (LAMA) urraithe ag IPB Insurance sa chatagóir
'An tIonchur is Suntasaí do Cháilíocht Uisce’. Is iontach an gaisce é seo don tionscadal, don IFI agus do na

comhpháirtithe gaolmhara ar fad; Oifig na nOibreacha Poiblí, LuimneachComhairle Chontae agus an tSeirbhís

Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Is féidir rochtain a fháil ar shonraí faoi thorthaí uile an tionscadail ar an láithreán
gréasáin saincheaptha www.mulkearlife.com áit a bhfuil an cúig treoir praiticiúil is fearr le fáil freisin, an Plean Chaomhnaithe

Iarbheatha agus an Plean Bainistíochta.
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Bainistíocht Locha & Aibhneacha
Gnéithe Infrastruchtúir don tSlatiascaireacht a Fhorbairt

Ar mhaithe le taifead agus measúnú cruinn a dhéanamh ar staid struchtúr slatiascaireachta IFI ar fud na tíre, cuireadh
tús le liosta díobh a tharraingt suas ag deireadh 2015. Chomh maith le staid agus suíomh a thabhairt do gach aon

struchtúr, déanfar grianghraf agus comhordanáidí beachta na sonraí a bhaileofar a uaslódáil go dtí bunachar sonraí
náisiúnta, rud a chabhróidh go mór leis an obair cothabhála atá pleanáilte do na struchtúir.

I rith na bliana 2015, tugadh faoi 33 togra maidir le forbairt na slatiascaireachta ar chostas €219,900 agus mar thoradh

ar na tograí cuireadh isteach 262 ceann nua de dhroichid coisíochta, de stíleanna agus de sheastáin. Rinneadh obair

ar fheabhsú rochtana slatiascaireachta ag roinnt suíomhanna éagsúla. Tá staidrimh maidir le hoibreacha forbartha le
fáil in Aguisín III.

Chuir IFI, i gcomhpháirtíocht le Cumann Slatiascaireachta Oirthear Mhaigh Eo (EMAA), a mhaoinigh costas na n-ábhar,

agus foireann IFI atá urraithe ag an Scéim Fostaíochta Pobail (CES) tús le hoibreacha chun struchtúir ar Abhainn

na Muaidhe arbh leis an IFI iad agus atá á úsáid ar cheadúnas ag an EMAA a bhaint amach agus a athrú. De thoradh

ar seo, rinneadh 14 struchtúr cruach agus plaisteach nach mbíonn mórán aire le tabhairt dóibh a chur in áit na struchtúir
chontúirteacha a bhí ann cheana. Tá cuid de na struchtúr, atá réasúnta mór, le feiceáil sna grianghraif thíos.

Droichead contúirteach ar chuid EMAA den Mhuaidh (ar chlé) agus ceann de na droichead a cuireadh ina áit
a cuireadh isteach i 2015 (ar dheis)

Rinne IFI na saoráidí iascaireachta ag Loch an Chláir in aice le Clár Chlainne Mhuiris a uasghrádú le suiteáil ceithre
seastán iascaireachta snámha, bealach isteach do chathaoireacha rothaí, cosáin agus comharthaí nua agus soláthar

shaoráidí díghalraithe chun trealamh iascaireachta a ní agus scaipeadh speicis ionracha a chosc. Tógadh claíonna

freisin chun sábháilteacht taobh leis an uisce a fheabhsú agus chun fás plandaí agus crainn fiáine a spreagadh ar imeall

an locha. Cuireadh i gcríoch an obair i gcomhar leis an Scéim Fostaíochta Pobail agus is é Ciste Áiseanna na Ranna

Comhshaoil a mhaoinigh í. Is i gcomhairle le Coiste Loch Chláir/Forbartha Pháirc McMahon, a bhí mar ionadaí don
phobail áitiúil, a rinneadh an obair.
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Dhá cheann de na seastán snámha nua atá is furasta a choinneáil agus a mhaireann i bhfad ag Loch an Chláir, áit ar cuireadh
bealach isteach do chathaoireacha rothaí ar fáil freisin

Suiteáileadh droichead réamhdhéanta áit a bhfuil áiritheoir éisc Abhainn Inbhear Mór chun go mbeadh rochtain agus

cothabháil ar an gcora Crump níos fusa. De bharr buartha faoi shábháilteacht an staighre rochtana go dtí linn cora Iascach
na Gaillimhe ar tharla creimeadh dó, cuireadh staighre nua ina áit. Tá an dá struchtúr déanta as cruach galbhánaithe.

An droichead rochtana nua a théann trasna chora Crump Abhainn Inbhear Mór (ar chlé) agus an staighre nua a cuireadh isteach ag
iascach na Gaillimhe (ar dheis)

Fuarthas maoiniú chun dromchla nua a chur ar an mbóthar go Loch 2 Bhéal Átha hÓ, Droim Conrach, Co. na Mí. Le blianta

beaga anuas tharla go leor damáiste don bhóthar agus bhí obair uasghrádaithe ag teastáil go géar uaidh. Is iascach garbh
thar barr é Loch 2 Bhaile na hÓ agus rinneadh carrchlós agus rochtain ar an iascach a mhaoiniú roimhe seo faoi chláir forbartha eile. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go gcoinneofaí an bealach isteach san iascach seo ar oscailt.
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Cuireadh críoch leis an obair ar Thionscadal Forbartha na Suca ag Dún Iomáin, Loch Stoneham agus Loch Blacks,
Co. Ros Comáin i bhFeabhra 2015. Mar chuid de na hoibreacha seo, cuireadh isteach céim ag bealach isteach iascaigh

Loch Black's, cuireadh críoch leis an gcarrchlós, tógadh bealach isteach do chathaoireacha rothaí ag Loch Stoneham

agus tógadh droichead do choisithe ar chuid de Bhealach Ghleann na Suca in aice leis an struchtúr nua. Cuireann sé
seo pointe rochtana tábhachtach ar fáil go dtí príomháis slatiascaireachta garbh Cheantar Abhantraí na Sionainne ag Dún
Iomáin ( agus pointe rochtana do phatróil ar Abhainn na Suca.

In Aibreán 2015, sheol Iascach Intíre Éireann an Ciste Forbartha d'Iascaigh Lár na Tíre, ciste €40,000 le haghaidh

cumainn slatiascaireachta agus/nó grúpa pobail sa limistéar céadúnais i lár na tíre. Cuireadh críoch leis na
tionscadail seo a leanas i 2015:

Ciste Iascaigh Lár na Tíre 2015
Iarratasóir

Dobharlach

Chaomhnú Breac
Loch Uail

Srutháin
Ballyboy & Irishtown

Cumann
Slatiascaireachta
Loch Dairbhreach

An Ghaoine & Craobh

Cumann
Chaomhnaithe
Bric Loch Ainninn

Sruthán an Dísirt

Cumann Cosanta
Bric Loch Síleann

Sruthán Heffcarton

Oibreacha Beartaithe

Méid

Feabhsú ar bhealaí
éisc & feabhsúchán
scéachtana
Feabhsúchán abhann
& scéachtana
Feabhsúchán
scéachtana, gairbhéal,
fálú & prúnáil crainn.
Feabhsúchán
scéachtana, gairbhéal,
fálú & prúnáil crainn

I gcomhair le Comhairle Chontae na Gaillimhe, tógadh 18 seastán i gceantar Phort Omna mar chuid den ullmhúchán le
haghaidh 'Féile na Línte Cladaí'. Tá tionchar dearfach ag na seastán sin ar an áis slatiascaireachta áitiúil i gcónaí.

Thóg an club áitiúil seastán nua snámha ar Loch na Pailíse a bheidh ina thairbhe mhór do shlatiascairí agus don iascach
i rith séasúir 2016 - is scéim maoinithe rialtais áitiúil a mhaoinigh é.
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An Bhainistíocht maidir le Speicis Ionracha Uisce

Chuir IFI ar bun oibríochtaí smachtaithe teorannta maidir le fiailí ionracha bruachánacha in abhantrach Loch Arbhach

(glúineach bhiorach) agus ar bhruacha Abhainn an Mháma (lus na pléisce). Glanadh lus na pléisce a bhí ag fás ar an

mbruach ag an Máma de lámh chun cosc a chur ar síolrú an phlanda agus scaipeadh an phlanda síos an sruth go dtí
an abhantrach Lean an fhoireann ar aghaidh ag dul i ngleic leis an nglúineach bhiorach trí na háiteanna is mó atá

buailte ar chladaí Loch Arbhach a spraeáil go trom. Is sna háiteanna amháin ina raibh drochthionchar ag fiáilí ar

rochtain na slatiascairí a rinneadh na hoibríochtaí seo. D'oibrigh IFI i gcomhar le Coillte freisin maidir le smachtú agus

díothú Róslabhrais in aice le Loch Eidhneach agus speiceas gunnaire ar bhruacha Abhainn Bhun Abhann (Co. na Gaillimhe).
Tarlaíonn Comórtas Chorn an Domhain san Iascaireacht Flaidireachta Breac amach as Cois Locha ar Loch Measca, i
mBaile an Róba. In 2015, ghlac IFI páirt ann tríd stáisiúin díghalraithe bhithshlándála a sholáthar i gcaitheamh an chomórtais.

I gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW) agus le Comhairle Contae na Gaillimhe (CCG), chuir IFI bearta
bainistíochta i bhfeidhm ar Lagarosiphon major i Loch na Coiribe Uachtarach, chlár a rinne an trí ghníomhaireacht

maoiniú air. Coinníodh an fiáile ag leibhéal sásúil sa loch-chuach uachtarach áit a bhfuil rochtain ag slatiascairí agus
úsaideoirí fóillíochta eile ar gach cuid den loch. San iomlán, glanadh 13.3ha (133,020m2) den loch i 2015.

Ag leagan síos mata siúite atá in-bhithmhillte agus nach ligean don solas dul tríd ag dhá chuan i mí an Mheithimh

Le linn a chuairt go dtí iarthar na hÉireann i mBealtaine tugadh faisnéis don Phrionsa Séarlas ar smachtú Lagarosiphon

major agus ar oibríochtaí bainistíochta ar Loch Coirib nuair a thug sé cuairt ar an Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach.
Chuir sé spéis ar leith sna modhanna smachta nuálaíocha atá á úsáid, amhail na mataí siúite in-bhithmhillte.
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Brealach Áiseach in Abhainn na Sionainne

Chuir na gníomhaireachtaí cuí i gcríoch Measúnú Oiriúnachta iomlán le haghaidh dreidireachta trialaigh a dhéanamh
ar an inmhíolú de Bhrealach Áiseach i réimse uisce te na Sionainne ag Béal Átha Liag. Is Uiscebhealaí Éireann, an
ghníomhaireacht a bhfuil an saineolas agus an trealamh cuí aici, a rinne an triail.

Leagan amach iomlán le haghaidh oibríocht thrialach

Theaspáin suirbhé leantach go raibh líon mór brealach sa limistéar nár déanadh dreidireacht air agus, cé go raibh
laghdú i ndlús na mbrealach sa limistéar ar rinneadh dreidireacht air, bhí roinnt mhaith brealach fós ann.

Shuiteáil Iascach Intíre Éireann, le tacaíocht maoinithe ón BSL, ceithre stáisiúin díghalraithe don limistéar

i bpíomhshuíomhanna slatiascaireachta agus báid. Lonnaíodh aonad díghalraithe suas an sruth agus síos an sruth
ó Dhroichead Bhéal Átha Liag, ceann amháin ag an sleamhnán báid ag pointe rochtana Bhéal Átha Liag agus an ceann

eile ag réimse slatiascaireachta bhruach Bhéal Átha Liag. Cuireadh suas comharthaí faoi úsáid na n-aonad agus is iad

ionadaithe áitiúla, chomh maith le foireann IFI, a rinne bainistíocht ar na haonaid. Rinneadh aonad díghalraithe eile a
shuiteáil sa réimse slatiascaireachta uisce te ag Droichead na Sionainne agus is é IFI a rinne bainistíocht air.
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Saoráidí

Mar chuid d'athbhreithniú athstruchtúraithe réadmhaoine, dúnadh dhá bhunáit lonnaithe i mBiorra agus i mBaile an

Locha i rith na bliana. Ceannaíodh bunáit allamuigh nua do pháirt Thuaisceart Chill Mhantáin/Baile Átha Cliath d'údarás

IFI agus rinneadh í a athchóiriú chun go gcomhlíonfadh sí riachtanais oibríochta ar leith.

Is é an tUachtarán Michael D. Higgins a d'oscail an Túr Faire Iascaigh i gcathair na Gaillimhear an 27ú lá de Mhárta 2015,
i ndiaidh athchóirithe agus suiteála droichead nua do choisithe a mhaoinigh IFI lel cabhair ó Chomhairle Chathair na

Gaillimhe. Tá an túr á bhainistiú ag Iontaobhas Sibhialta na Gaillimhe mar mhúsaem. D'fháiltigh an Príomhfheidhmeannach,
an Dochtúir Ciarán Byrne, an tUachtarán agus tugadh an tUachtarán ar thuras treoirithe den mhúsaem.

Pictiúir den Uachtarán Michael D. Higgins agus a bhean chéile Sabina leis an gCathaoirleach, baill de Bhord IFI
an POF agus baill den fhoireann le Delo Collier (Dúchas na Gaillimhe) ag oscailt na túir faire
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Dámhachtain Foirne

Údar mór bróid d'IFI a thuairisciú gur bronnadh onóir ar David McCarthy agus ar Martin Dennehy, atá mar Oifigigh

Iascaigh i gCeantar Abhantraí an Iardheiscirt (SWRBD), ag searmanas bronnta Sábháilteachta Uisce na hÉireann i
gCaisleán Bhaile Átha Cliath as duine a bhí i nguais a tharrtháil ar Loch Bó Finne, Beantraí, Co. Chorcaí.

David McCarthy agus Martin Dennehy lena nGradam Sábháilteachta Uisce na hÉireann
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Taighde & Forbairt 2015
Clár Suirbhé Taighde Náisiúnta - Locha agus Aibhneacha

Bunaíodh Clár Suirbhé Taighde Náisiúnta IFI (NRSP-L&R) i 2015 mar pháirt de phleanathstruchtúraithe laistigh den

Rannóg Taighde agus Forbartha (T&F). Is í príomhfheidhm an aonaid suirbhé do thaighde náisiúnta ná saineolas a chur
ar fáil maidir le modheolaíochtaí samplála agus tacaíocht allamuigh a thabhairt do roinnt chláir taighde atá á dhéanamh

ar aibhneacha agus ar locha.

An Chreat-Treoir Uisce (CTU)

I 2007, thosaigh Iascach Intíre Éireann clár monatóireachta éisc chun sláinte dhobharlaigh na hÉireann a mheas.

Tá an obair seo ag teastáil chun riachtanais CTU an AE (a trasuíodh i ndlí na hÉireann - S.I. No. 722 of 2003)
a chomhlíonadh. Tagann níos mó ná 300 limistéar uisce (aibhneacha, locha agus réimsí idirchriosacha (inbhir agus
murlaigh)) faoi scáth chlár chuimsitheach trí bliana IFI don mhonatóireacht thráthleanúnach ar iasc. Úsáidtear an

t-eolas a bhailítear i ngach suirbhé chun 'stádas eiceolaíochta' a bhronnadh ar gach dhobharlach, ó stádas ard go dtí
stádas íseal.

Bhain na suirbhéanna éisc faoin CTU a rinneadh i rith na bliana 2015 leis an tríú clár tráthleanúnach trí bliana
(2013 – 2015). Rinneadh an tsuirbhéireacht trí mhodhanna oibre caighdeánacha de chuid na hEorpa. Rinneadh

suirbhéireacht ar 31 suíomh abhann idir Iúil agus Meán Fómhair 2015. Rinneadh taifead ar 13 speiceas iasc (áirítear

an breac geal mar 'chineál' breac ar leith) agus cineál hibride amháin (róiste x bran). Ba é an breac donn an speiceas

is coitianta a taifeadadh, agus é le fáil i 100% de na suíomhanna a rinneadh suirbhéireacht orthu, agus ina dhiaidh sin

an bradán (71.0%), an eascann (48.4%), an bodairlín (38.7%), an chailleach rua (35.5%), an garmachán (32.3%), an

loimpre. (25.8%), an péirse (16.1%), an bhrannóg (12.9%), an liús (12.9%), an leith (6.5%), an róiste 9.7%, na hibride

róiste x bran (3.2%) agus an breac geal (3.2%). Rinneadh téarnamh trí abhainn a mheas tar éis slad iasc mar chuid
den mheasúnú ar stádas eiceolaíochta don CTU.

Rinneadh suirbhéireacht ar dhá loch is fiche i rith na bliana 2015, agus rinneadh taifead ar 15 speiceas éisc (caitear leis an
mbreac geal mar 'chineál' éagsúil bric) agus dhá chineál hibride. An eascann an speiceas éisc ba chomónta a rinneadh

taifead air, ar aimsíodh é i 81.8% de na lochanna a rinneadh suirbhéireacht orthu. Tháinig an breac donn, an phéirse, an

róiste agus an liús i ndiaidh sin agus fáil orthu in 77.3, 68.2%, 59.1%, 40.9% and 40.9% de na lochanna faoi seach.

I gcoitinne, b'iad salmainidí an speiceas ceannasach i lochanna an tuaiscirt, an iarthair agus an iardheiscirt. Aimsíodh breac

geal i 7 loch; An Dúloch agus Loch an Chlocháin Léith. Rinneadh ruabhreac Artach a thaifead i gceithre loch; An Dúloch,

Loch Chionn Droma, Loch Measc agus Loch an tSeisígh. Chomh maith leis an tsuirbhéireacht chaighdeánach a rinneadh

ar stoc éisc don CTU, rinneadh suirbhéanna fuaimíochta uisce go rathúil i gcrios peiligeach an Dúlocha agus Loch Measca
mar pháirt de thionscadal PhD dar teideal “Endangered fish species in Irish lakes: The development of novel sampling

protocols for ecological and conservation status assessment” arna maoiniú ag An Chomhairle um Thaighde in Éirinn.
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Rinneadh suirbhéireacht ar naoi ndobharlach i rith na bliana 2015. Lena n-áirítear trí dhobharlach i gCeantar Abhantraí
an Iarthair, dhá cheann i gCeantracha Abhantraí an Iardheiscirt, an Iarthuaisceart agus an Oirthir araon. Rinneadh
53 speiceas, nó 26,000 iasc, san iomlán a thaifead sna naoi ndobharlach sin (áirítear an breac geal mar 'chineál' breac

ar leith). Ba é 27 an líon is mó speiceas a taifeadadh in aon dhobharlach ar leith, arna taifead in Inbhear Chaisleán na Mainge, agus

ba é 16 an líon is lú a taifeadadh, in Inbhear Abhóca. Ba iad an chorr ghainimh bheag, an mac siobháin gainimh, an

salán agus an leith na speicis is mó a taifeadadh agus rinneadh taifead ar níos mó corra gainimh bheag ná na speicis

eile ar fad le chéile. Roinnt de na speicis thábhachtacha ó thaobh na slatiascaireachta de a taifeadadh ná an breac
donn, an doingean mara Eorpach, an bradán, an breac geal, an mangach agus an eascann choncair.

Suirbhéanna ar aibhneacha

Chomh maith le monatóireacht an CTU, rinneadh suirbhéireacht ar 36 abhainn agus 164 suíomh abhann i naoi

abhantrach san iomlán, faoin gclár NRSP. Roghnaíodh Abhantrach na Bearú chun iascaireach leictreach teorannta ó

thaobh achar de (ídiú) a chur i gcomparáid le hiascaireacht leictreach teorannta ó thaobh ama de (10 nóiméad) mar

pháirt de ghníomh mhodh suirbhéireachta idirchalabraithe a úsáid. Tá tuairiscí á chur le chéile do gach tionscadal agus
foilseofar ar shuíomh ghréasáin IFI iad i 2016.

Suirbhéanna locha

I dteannta an mhonatóireacht bhliantúil a dhéanann an CTU, roghnaíodh ceithre loch chun na modhanna samplála á

úsáideadh ar chláir an CTU agus an Bhric Dhonn a chur i gcomparáid (Loch Ceara, Loch Uail, Loch Uí Ghadhra agus
Loch Inis Cara) mar pháirt de ghníomh mhodh suirbhéireachta idirchalabraithe a úsáid.

Breac Donn - Locha

Mar chuid de Chlár IFI d'Iascaigh Locha Bhric Dhonn, rinneadh na torthaí bliantúil ar mheasúnú stoc éisc ar Loch
Síleann a chur i bhfeidhm san Earrach sa bhliain 2015. Is é Loch Síleann fócas clár monatóireachta fadtéarmach a
bunaíodh sna 1970aidí agus ar déanadh suirbhéireacht air go bliantúil ó shin.

Breac Donn - Staidéir micrea-satailíte ar ADN Stoc Bhric Dhonn na

hÉireann

Leanadh ar aghaidh i 2015 le hobair chláir IFI maidir le géineolaíocht an bhric dhonn i gcomhar le hOllscoil na Banríona,

Béal Feirste. Is é cuspóir an chláir ná bunús geinéiteach na stoc breac ar fad a thomhais. Áirítear sa chlár atá ann faoi
láthair aibhneacha i mBaile Átha Cliath (an Life, an Dothra agus an Tulcha), Abhantrach na Muaidhe agus Córas Lárnach

na Sionainne (Cora Droma Rúisc theas go dtí an tSuca, Loch Rí agus Abhainn na hUíne san áireamh). Cuireadh tús

leis na tionscadail seo i 2014 agus táthar ag súil go gcuirfear i gcríoch iad i 2017. Bailíodh sonraí bunlíne i gcaitheamh

na bliana agus tá ainilís saotharlainne ar bun le tamall maith anois. Staidéir gheinéiteacha eile a cuireadh i gcrích le
déanaí ná Loch Coirib, Loch Measc, Loch Ainninn, Loch Síleann, Loch Dearg, Abhantraí na Bóinne agus na Siúire.
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Feabhsúchán ar Shrutháin

I rith na bliana 2015, bhí baint ag Rannóg T&F IFI le roinnt clár forbartha srutha salmainide inar déanadh obair

feabhsúcháin. Mar chuid den obair fheabhsúcháin seo bhí réimse bearta amhail cuir isteach gairbhéal scéachtana agus

tógáil limistéar linne. Ba é cuspóir na hoibreacha seo ar fad cumas na haibhneacha agus na srutháin seo le haghaidh
scéachtanna agus iasclanna a fheabhsú.

Tá tuairiscí ar na dobhlaigh ar fad ar rinneadh suirbhéireacht orthu á tharraingt suas faoi láthair agus foilseofar iad ar
láithreán gréasáin an CTU (www.wfdfish.ie) i 2016.

An Treoir um Ghnáthóga & Clár Éisc Leabhar Dhearg
na Sonraí

Déanann an clár seo staidéar ar na speiceas éisc atá liostaithe sa Treoir um Ghnáthóga; loimpre, sead agus pollán.
Déantar staidéar ar dhá chineál éisc eile freisin; ruabhreac agus smealt, de bharr a dtábhacht ó thaobh an

chaomnaithe de. Chuir foireann an chláir, foireann de cheathrar a oibríonn go lánaimseartha, le cabhair beirt cúntóirí

sealadacha, críoch leis an gclár mór suirbhéireachta ar speicis éagsúla agus chuir siad le chéile an t-eolas seo le

haghaidh tuarascála bliantúil atá le fáil ar láithreán gréasáin IFI. http://www.fisheriesireland.ie/Projects/habitats-directive-

and-red-data-book-fish-species.html Rinneadh an tsuirbhéireacht i gcomhar le foireann allamuigh IFI i ngach ceann de
na ceantair abhantraí.

Mar chuid de na suirbhéanna bhí:
•

•

•

•

•

•

•

Suirbhéanna cuimsitheacha ar loimpre in abhantraí na Bóinne agus na Sláine

Suirbhéanna ar loimpre mhara a sceitheann uibheacha in Abhainn Mhór na Mumhan agus i mbaill scéachtana

the.

Suirbhéanna ar smealt agus sead óga in Abhantrach na Bearú
Staidéir rianaithe raidió ar sead fásta in Abhantrach na Bearú
Suirbhéanna Iasc ar ruabhreac i gceithre loch

Suirbhéanna séasúireacha ar phollán i Loch Aillionn

Suirbhéanna ar bhacanna do bhealaí éisc in Abhantrach na Bearú

Chuir baill den fhoireann a gcuid oibre i láthair ag comhdhálacha eolaíochta i gCeanada ar rianú raidió ar éisc agus san
Ísiltír ar bhainistiú bealaí éisc. Foilsíodh dhá alt a scríobh an fhoireann tionscadail in irisleabhair eolaíochta; ceann

amháin ag plé le rianú raidió an loimpre mhara agus bacanna ar bhealaí éisc agus an ceann eile ag plé le tionchar
dreidireacha ar shaolré loimprí óga a mharann i láibeanna agus sioltaí leaba abhann.
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An Clár maidir leis an Iasc Garbh agus an Liús

Bunaíodh clár iasc garbh agus liúis i 2015. Is é cuspóir fadtéarmach an chláir ná ár gcumas bainistíochta a chur chun

cinn trí tuiscint níos fearr a fháil ar bhitheolaíocht agus eiceolaíocht na hÉireann chomh maith le tuiscint níos fearr
a fháil ar speicis shlatiascaireachta thábhachtacha agus nascanna a chothú leis na hiascaigh a bhaineann tairbhe astu.

Bhain an clár seo leas as tacair sonraí atá ann cheana (mar shampla, monatóireacht an CTU ar lochanna agus

aibhneacha), agus cuireann na suirbhéanna stoc éisc agus na cláir samplála a rinneadh i spriocáiteanna leis. Beidh

eolas bitheolaíochta níos fear ar fáil le haghaidh cur i bhfeidhm straitéisí bainistíochta do na speicis seo sa todhchaí.

Sampláil Iascaireachta Leictreach d'Éisc Gharbha Óga ag an
bPointe Flúirse

Cé gur cuid an-tábhachtach de shaolréim agus rath líon na n-iasc óg inghafa iad céimeanna saol óg aon speiceas iasc,
go dtí seo chuir measúnuithe stoc ar iascaigh gharbha na hÉireann béim ar stoc iasc fásta amháin.

Chomh maith le suirbhéanna a dhéanamh i gcomhar leis an bhfoireann NRSP ar stoc éisc fásta i roinnt uiscí
slatiascaireachta tábhachtacha, rinneadh Sampláil Iascaireachta Leictrigh ag an bPointe Flúirse (PASE) a thriail ar

bhonn phíolótach i gcuid de na huiscí seo i 2015. Díríonn PASE ar éisc óga agus is féidir leis cainníochtú a dhéanamh

ar athróga ghnáthóga ar scála beag ag líon an-mhór suíomhanna scoite. Leis seo, tá léargas againn don chéad uair ar
rogha ghnáthóga éisc gharbh in Uiscí na hÉireann.
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Sonraí agus Staidrimh

I 2015, dhírigh an grúpa nua Sonraí agus Staidrimh isteach ar dhá chuspóir comhtháite:

Cuspóir 1: Forbairt acmhainne in anailís staitistiúil ag baint úsáide as bogearraí staitistiúil R

Tá acmhainne na foirne in ainilís staitistiúil á fhorbairt ag ceardlanna oiliúna 'R' atá á thabhairt ag IFI. (‘Is teanga

ríomhchlárúcháin agus timpeallacht bogearraí a úsáidtear le haghaidh ríomhaireachta staitistiúil í 'R'. Úsáidtear an
teanga 'R' go forleathan i measc staitisteoirí agus mianadóirí sonraí chun bogearraí staitistiúla agus ainilísiú sonraí a

fhorbairt.) Bíonn go leor ag freastail ar na ceardlanna seo agus tá roinnt bhall den fhoireann ag déanamh iarrachta a

gcuid gnáthainilís a aistriú go dtí creat R. Cuirfidh an t-aistriú seo feabhas mór ar éifeachtúlacht de bharr an simpliú a

dhéanann úsáid R ar go leor próiseas, mar shampla tuarascálacha samplála éisc. I dteannta na gceardlann rialta sin,
tugann an grúpa Sonraí agus Staidreamh tacaíocht chomhoibríoch d'fhoireann IFI trí anailís staitistiúil láidir d'iascaigh

agus de shonraí eiceolaíochta a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh roinnt lámhscríbhinní piarmheasúnaithe cheana féin ar

an dóigh seo agus cinnteoidh an taighde nua atá curtha i láthair iontu go bhfuil cláir IFI bunaithe ar an dea-chleachtas
eolaíochta is fearr.

Cuspóir 2: Anailís ardleibhéil a dhéanamh ar shonraí IFI atá ann cheana chun forbairt beartais agus
bainistíocht iascaigh a thacú.

Tá aircív iontach de shonraí comhshaoil ag grúpa Taighde IFI a bhfuil an poitéinseal aige eolaíocht atá dírithe ar
bhainistíocht a tháirgeadh. Tá an grúpa Sonraí agus Staidrimh ag déanamh anailíse faoi láthair ar shonraí a

bhaineann le príomhcláir IFI maidir le measúnú bradán agus bric ghil, éisc spóirt mhara agus monatóireacht CTU.

Feabhsóidh an obair seo modheolaíochtaí samplála agus measúnaithe ag cinnteoidh sí go bhfuil ghníomhaíochtaí

taighde IFI ag feidhmiú ar an leibhéil is airde. Cuirfidh táirgeacht eolaíochta próifíl idirnáisiúnta fhoireann IFI in airde
agus beidh tionchar dearfach aige seo ar a n-iarrachtaí maoiniú a fháil agus ar a rannpháirtíocht i bhfóraim

idirnáisiúnta ar bhainistíocht iascaigh. Éascaíonn saineolas IFI i sintéis mápála agus sonraí Chórais Faisnéise

Geografaí (GIS) cuid thábhachtach den obair seo.
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Innéacs Náisiúnta Salmainidí Abhantrach Abhantrach Abhainn na hOirimhe

Is abhantrach innéacs Abhainn na hOirimhe don bhreac geal ar chósta thiar na hÉireann. Feidhmíonn sé freisin mar

abhantrach innéacs náisiúnta bradán agus is léiriú a thopagrafaíocht, mar fho-abhantrach agus craobh-abhainn locha,
de ghnáthóg thipiciúil an salmainíde imircigh in Éirinn.

Tá clár monatóireachta fadtéarmach ar an mbreac geal i bhfeidhm ar an gcuid d''fho-abhantrach Loch Thamhnaigh

Ard atá mar pháirt den Abhantrach Innéacs Salmainide (NSIC) ó 1985 leith. Idir mí Mhárta agus mí Iúil 2015, rinneadh
2,141 gealóg bric ghil (óga) agus 681 dádaigh bric ghil (fásta) a thaifead ag an ngaiste atá lonnaithe i dtreo bhéal

na habhann in aice le caineál sceite an locha; rinneadh monatóireacht ar bhradáin agus ar bhric gheala fhásta a bhí
ag teacht ar ais agus taifeadadh 1,499 bradán agus 584 breac geal a ndeachaigh suas tríd an ngaiste/áiritheoir iasc
atá lonnaithe in aice leis an Eas Liath i rith na bliana 2015.

Tá, agus beidh go ceann i bhfad, ról riachtanach ag NSIC maidir le monatóireacht a dhéanamh ar dhaonra an bhric ghil

ar Abhainn na hOirimhe agus mar thoradh féadfar cúinsí comhshaoil a mheas, mar shampla leibhéil de na míola mara

ar stoc an bhric ghil. I 2014, rinneadh infheistíocht chun feabhas a chur ar chumais taighde agus mhonatóireachta an
suímh innéacs thábhachtach seo. Mar pháirt den infheistiú seo, cuireadh isteach réimse de ghlacadóirí fuaimíocht uisce

sa Chaoláire Rua le monatóireacht a dhéanamh ar ghluaiseacht agus ar chónaitheacht bradáin agus bric ghill sa

timpeallacht mhara. Is cuid lárnach an réimse seo de chlár 5 bliana atá ag déanamh fioscrúchán ar mheathphas mara

na salmainidí. Sa chéad bhliain den chlár seo, rinneadh lipéadadh fuaime ar 50 gealóg bric ghil, 10 dádaigh agus

10 gealóg bradáin agus scaoileadh leo in Abhainn na hOirimhe i rith Earrach na bliana 2014. Is gealóga bradán amháin

a aimsíodh ag feirm bhradáin an Chaoláire Rua in Earrach na bliana 2014. Rinne na bradáin imirce tapa as an bhfiord
laistigh de 2 lá ónar scaoileadh leo ag bun Abhainn na hOirimhe. Léirigh na bric gheala (gealóga agus dádaigh)

pátrúin ghluaiseachta éagsúla: rinne roinnt díobh imirce amach as an gCaoláire Rua agus d'fhan roinnt eile isteach sa
bhfiord. Ba chónaitheoirí don chuid is mó sa Chaoláire Rua uachtarach roinnt den sraith lipéadaithe a tháinig ar ais ó am go

ham go dtí an t-uisce úr. I 2014, tháinig 40% de na dádaigh agus 25% de na gealóga ar ais go dtí an t-uisce úr. I 2015

(Dara bliain an chláir) rinneadh lipéadú fuaime ar 40 gealóg bhric gheala agus ar 11 dádach sular scaoileadh leo. Is
bradáin mhór fásta amháin a aimsíodh ag feirm bhradáin an Chaoláire Rua in Earrach na bliana 2015. De réir

mheastúcháin na nglacadóirí i ngaiste Abhainn na hOirimhe, bhí ráta marthantais na mbreac geal an-íseal i 2015 agus
léirigh roinnt den líon teorannta éisc a tháinig ar ais comharthaí d'fhilleadh roimh am go dtí an t-uisce úr tar éis dóibh

tamall gearr a chaitheamh sa bhfarraige.

Cuireadh tús le clár monatóireachta míolta mara don bhreac geal ag an gCaoláire Rua i mBealtaine 2015 le húsáid líon

mála Ioruach. Ceaptar bric gheala beo sa líon mála, déantar monatóireacht orthu le haghaidh míota mara, cuirtear

lipéad orthu agus scaoiltear leo arís. Taifeadadh bric gheala le meán an-ard de mhíolta iontu (47.3) i mBealtaine 2015.

Úsáidfear an líon mála san Earrach chun inmhíolú mhíolta mara agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag míolta ó
fheirm bhradáin an Chaoláire Rua ar stoc bhradáin fhiáin agus bhric gheal sa Chaoláire Rua a fhiosrú.
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Meánualach míolta (ng-1)

Fad ón bhfeirm bradán is gaire (km)

An tionchar a bhíonn ag an bhfad ó fheirm bhradáin ar inmhíolú míolta mara i mbric gheala. Tá an ráta báis measta do bhric gheala
fhiáine níos mó ná 50% níos airde in aibhneacha atá níos lú ná 10km ó fheirm bhradáin
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Bradán

Tá an fhaisnéis bhliantúil maidir le stoic an bhradáin, agus an páipéarachas a ghabhann leis, curtha amach ag

Buanchoiste Eolaíochta maidir leis an mBradán (SSCS) agus is féidir é a íoslódáil ag http://www.fisheriesireland.ie/

fisheries-management-1/482-the-status-of-irish-salmon-stocks-in-2014-with-precautionary-catch-advice-for-2015

Chun tacaíocht a thabhairt don chomhairle eolaíochta a thug an SSCS do bhainisteoirí IFI i séasúr bradáin 2016, rinneadh
Iascaireacht Leictreach Uile-Abhantraí (CWEF) a chur i gcrích i 35 abhantrach i 2015 chun flúirse agus dáileadh bradáin

óga a mheasúnú. (Tá liosta de na habhantraí seo i dtuarascáil an Bhuanchoiste Eolaíochta) Feidhmíonn an innéacs
seo mar athróg ionadach do líon na mbradán sna haibhneacha agus i go leor córais is iad na torthaí seo amháin a

thugann sonraí dúinn faoi scéachtaint bradáin sna habhantraí seo. Tugadh cuairt ar 522 láthair i rith na bliana 2015.
I rith ocht mbliana tosaigh an chláir (2007-2015), rinneadh 348 suirbhé dobharcheantair in 136 dobharcheantar trí
7,317 suirbhé láithreach faoi leith. Maidir leis an gcomhairle eolaíochta do 2015, atá bunaithe ar shonraí CWEF, moladh

cúig abhainn déag a bhfuiltear ag súil leis iad a bheith faoin Teorainn Chaomhnaithe (CL) a oscailt ar bhonn

slatiascaireachta ceapaithe & scaoilidh. (Tá innéacs maidir le bradáin óg sna habhantraí atá ar an meán ard ag an

15 abhainn seo (i.e.≥ 17 iasc/5-nóim thar tréimhse 2007-2013)). Tá sraith cuimsitheach de na tuarascálacha faoin
gclár bainistíochta IFI maidir leis an mbradán ar fáil ar láithreán gréasáin IFI ag at http://www.fisheriesireland.ie/Fisheries-

management/salmon-management.html
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An Clár Náisiúnta maidir le Bainistíocht na hEascainne

Tá a dara timthriall 3 bliana monatóireachta (2012 - 2015) críochnaithe ag an gClár Náisiúnta um Mhonatóireacht
Eascainne, agus tá sé réidh leis an tríú timthriall a thosnú (2016). Is é atá d'aidhm leis an gclár dualgais a chomhlíonadh

de réir na gcuspóirí monatóireachta a leagtar amach sa phlean bainistíochta náisiúnta maidir leis an eascann.

Cuireadh i gcríoch don séú bhliain as a chéile an clár náisiúnta monatóireachta luathóige (cuid den Chlár Monatóireachta

Eascainne i 2015. Is é aidhm atá leis an gclár monatóireacht a dhéanamh ar an leibhéal maidir le hearcaíocht luathóg

agus tráthshraith fadtéarmach a chruthú ionas gur féidir athruithe i ndáil le leibhéal earcaíochta a thabhairt chun suntais.
Tugadh faoi mhonatóireacht ar an luathóg ag sé láthair ar fud na tíre. D'ardaigh dáileadh spáisiúil líon na n-iasc óg

inghafa míchothrom i mbliana le líon inghafa an-íseal á thaifead ag suíomhanna áirithe. Tá an earcaíocht don Eorap

ag dul i méad le trí bliana anuas, ach fós níl ann ach 12% den leibhéal stairiúil agus ní thagann athrú ar stádas i

mbaol an stoic dá bharr. Ní fios go fóill an iad na bearta bainsitíochta, atá á gcur i bhfeidhm ó 2009 i leith, is cúis leis
an méadú seo maidir le hearcaíocht nó an é an éagsúlacht nádúrtha sna hinnéacsanna earcaíochta atá i gceist.

I 2015, mar chuid den chlár monatóireachta eascainne, rinneadh diansuirbhéanna le líontán fonsaí ag trí loch (Loch

Uachtair (Co. Chábháin) Lough Bhaile na hInse (Co. na Gaillimhe) agus Loch Inse Uí Chuinn (Co. an Chláir)). Mar

chuid de na suirbhéanna seo bhí taighde ar choitiantacht mhíolta lamhnáin snámha (Anguillicola crassus) i Loch Bhaile

na hInse agus Loch Inse Uí Chuinn, dhá áit ar taifeadadh rátaí galair an-íseal sa timthriail suirbhéanna deireanach. Tá
rátaí galair sa dá loch ardaithe anois, rud a thugann le fios gur theaspáin an sampláil a rinneadh le linn an chéad

timthriail an galar séadán ina thosach. Rinneadh leictriascaireacht ar an mBríd (fo-abhantrach de chuid Abhainn

Mhór na Mumhan d'fhonn leithead an dáileadh eascainne sna haibhneacha a dheimhniú. Ba í seo an chéad uair i rith
an chláir a rinneadh leictriascaireacht iomlán ar fho-abhantrach abhann (gan loch a bheith san áireamh sa chóras).

Murab ionann is na suirbhéanna a rinneadh roimhe seo ar leictriascaireacht in abhantraí inar áiríodh loch sa chóras,
thaispeáin suirbhé 2015 ar an Bhríd dáileadh eascann cothrom timpeall ar an bhfo-abhantrach. Thaispeáin

suirbhéanna a rinneadh cheana ar abhantraí lochacha go mbíonn líon níos mó eascann le fáil sa phríomhchainéal a
sholáthraíonn uisce do phríomhloch na habhantraí, agus líon an-íseal sna fo-aibhneacha mórthimpeall.

Leanadh ar aghaidh don chúigiú bliain as a chéile le monatóireacht theite na heascainne ghil i gcóras Abhainn Átha

Féan (Co. Mhuineacháin/Co. Ard Mhaca). Rugadh ar 690 kg in iomláine i rith 23 oíche; ach tháinig 76% den teitheadh
i mí na Samhna, a tharla ag aon am le tuillte móra. Bhí tuilte móra ann i mí na Nollag freisin, ach bhí deireadh leis an
dteitheadh faoi lár ná míosa. Tá iascach na heascainne ghil ar Abhainn na Bearú ina dara bhliain anois. Leagadh

amach eangacha ar an gcanáil ag geataí loic Bhaile Thaidhg Léith. Rugadh ar 109 kg in iomláine i rith 20 oíche. Táthar

ag súil leis go leanfar ar aghaidh leis an monatóireacht ar éalú na heascainne gile i ndobharcheantar na Bearrú os rud

é gurb é an t-aon láthair maidir le hinnéacs na heascainne gile ina bhfuil an ghnáthóg abhann chun cinn. Thar an dá

bhlian samplála, b'ábhar suime é an minicíocht maidir le fad na n-eascann a tháinig ó abhainn na Bearú mar gheall ar

líon na n-eascann beag sa ghabháil; ní rabhthas ag súil lena leithéid; b'eascanna fireann iad 60-65% de na heascanna

a tógadh ar ais chun na saotharlainne. Ina ainneoin sin, seans go raibh tionchar ar struchtúr an stoic ag clár stocála a
thug an tIonad Taighde Iascaigh faoi i 1990 agus 1991, inar tógadh eascanna ó Abhainn na Féile agus cuireadh in

Abhainn na Bearú iad.

Tá gach eolas maidir leis an gclár monatóireachta maidir leis an eascann agus tuarascáil an AE ar fáil ag láithreán
gréasáin IFI ag http://www.fisheriesireland.ie/Fisheries-Management/eel-management-plan.html
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An Clár um Chaomhnú Doingin

Is é an bas an t-aon speiceas éisc mhara a dhéantar bainistiú air don tslatiascaireacht agus tá IFI ag déanamh taighde

ar an mbas ó aimsir na 1970aidí i leith. I 2015, sholáthar Clár Náisiúnta Bhaise an IFI roinnt pacáiste oibre chun sonraí

eolaíochta le haghaidh bhainistíú caomhnaithe baise a dhaingniú. Rinneadh suirbhéanna ar bhasa óga in abhantraí

móra a fheabhsú trí suíomhanna breise a áireamh leo. Tháinig laghdú i meándlús an 0-ghrúpa i 2015 i gcomparáid leis

na meándlúis a taifeadadh i 2014, ach bhí na meáin sin cosúil leo sin a taifeadadh i 2013. Thaifead mionsuirbhé cladaigh
a rinne trálaer in Inbhear Phort Láirge beagnach 500 bas idir 1-14 bliain d'aois. Ba feabhas é seo ar thorthaí suirbhé

2014 a d'aimsigh líon íseal de bhas 1 agus 2 bliain d'aois amháin. Leanadh ar aghaidh le bailiúchán samplaí scála ó

slatiascairí i 2015 agus bailíodh agus tugadh aois de os cionn 1,600 tacar ó 2013 i leith. Éisc ar saolaíodh sa bhliain

2007 is mó a ceapadh i gcónaí. Tá roinnt slatiascairí ag soláthar sonraí ceaptha tríd scéim logleabhair dheonaigh. Tá

cóimheas a dhéanamh ar thacair sonrái fadtéarmacha (gabhálacha slatiascairí, torthaí comórtais, srl.) chun treochtaí

stoic a dheimniú; leibhéil an-íseal stoc i gcomparáid leis na leibhéil a bhí ann sna 1980aidí. Bíonn gá le tacair sonraí
fónta thar tréimhse fada le gur féidir breithmheas ceart a dhéanamh ar stadas stoic agus tá IFI ag comhoibriú le

slatiascairí chun an sprioc seo a bhaint amach. Tá tionchar tábhachtach ag rannpháirtíocht eolaíochta na saoránaigh
sa chuid seo den chlár baise ar rath an chláir agus tugann iad siúd atá páirteach ann aiseolas dúinn ar bhonn rialta.

Chuir an IFI tús le tionscadal úrnua clibeála saitilíte i gCuan Chorcaí i 2014 i gcomhar lena gcomhpháirtí an Institiúid

Ioruach um Taighde Nádúir (NINA) www.nina.no/english/Home agus Wildlife Computers www.wildlifecomputers.com.

Bhí an tionscadal dírithe ar fhiosrúchán ar imirce réamh-scéachtana bas fásta agus athosaigh an tionscadal i Meán

Fómhair 2015. Ní úsáidtear clibeanna saitilíte ar éisc níos lú de bharr mhéid an ghnáthchlibe saitilíte a bheith ró-mhór,
ach d'éirigh linn sé bhas fásta déag a chlibeál ag baint úsáide as an chlib bheag nua-deartha (≥ 50 cm ar fhad).

I 2014, féadadh sonraí a fháil ó na héisc ar fad ar clibeáladh le clibeanna saitilíte iad. Sholáthar na sonraí a fuarthas

eolas luachmhar faoi ghluaiseachtaí áitiúla na mbas. Bhain cuid den staidéar le tástálacha a rinneadh ar fheidhmíocht
na gclibeanna agus is tortha suntasach é go raibh ardleibhéil tuairsce ann. Táthar ag súil leis go dtiocfaidh eolas amach

faoi na héisc a clibeáladh i 2015 in Aibreáin agus Bealtaine 2016. Tá anailís á dhéanamh faoi láthair ar mhiontacar
sonraí a fuarthas ó éisc a clibeáladh i 2014 ag baint úsáide as an teicneolaíocht nua seo.

Leanadh ar aghaidh leis an staidéar ar mhicricheimic otailite bhas óga, chun príomhiasclanna bhas óga a aithint ag

úsáid as Mais-Speictriméadracht le Plasma Cúpláilte go hIonduchtach (ICPMS). Bunaithe ar dheimhniú nithe ar leith i

otalaití bas, léirigh an staidéar seo go bhfuil leibhéil arda dhealaithe idir inbhir agus forbraíodh tacar sonraí bonnlíne

agus ullmhaíodh páipéar le haghaidh foilsithe. Is cuspóir meántéarmach den chlár seo an bhonnlíne seo a thabhairt ar
aghaidh chun go mbeifear in ann otailit bhas fhásta a shannadh.

Acmhainn Iascach Intíre & Slatiascaireachta Farraige na hÉireann
43

2015 / Tuarascáil Bhliantúil Iascach Intíre Éireann

Caomhnú, Cosaint, Forbairt, Bainistiú agus Cur Chun Cinn
44

Sampláil Inbhearach ar Éisc Spóirt Mhara

I dteannta an chláir samplála seo dírithe ar bhasa amháin cuireadh i bhfeidhm clár samplála níos ginearálta.
Rinneadh an clár seo a dhearadh chun láithreacht agus dáileadh speiceas éisc in inbhir Éireannacha a dheimhniú.

Chomh maith le béim a chur ar ról náisiúnta an IFI i gcaomhnú éisc spóirt mhara agus ar riachtanais mhonatóireachta
an Chreat-treorach Uisce (CTU), tortha eile a bhí ar an gclár seo ná gur rinneadh suirbhéanna ar deich huisce

idirchriosach (inbhearach). Bhí saibhreas ó thaobh speiceas de idir 16 speiceas in Inbhear Abhóca (Co. Chill Mhantáin),
a bhfuil ardleibhéil mhódnaithe fisiciúil agus atá an-truaillithe, go dtí 28 speiceas i Loch na dTrí gCaol (Co. Chiarraí),

a bhfuil réimse leathan ghnáthóga ann thar limistéar mór. Níl mórán athrú tagthar ar stoic éisc Chuan Chamais agus
Bhá Chinn Mhara (Co. na Gaillimhe) ónar rinneadh suirbhéireacht orthu an uair dheireanach i 2009. Is dobharlaigh

réasúnta domhain iad a bhfuil substráití carraigeacha acu agus d'fhéafadh gurb é nach bhfuil ach tionchar beag ag
aibhneacha orthu go bhfuil an seasmhacht seo le fáil iontu. Murab ionann is an dá dhobharlach sin, léirigh Inbhir Ghaoth

Beara agus Éirne ardú mór i saibhreas a speicis ónar rinneadh sampláil orthu an uair dheireanach i 2012. Tá líon na
speiceas ardaithe ó 14 go 20 i nGaoth Beara agus ó 10 go 22 san Éirne. Níl sé soiléir faoi láthair cad ina thaobh. Níor
aimsíodh speiceas nach rabhthas ag súil leis i rith an chláir shuirbhéireachta.

Beidh na sonraí seo úsáideach do staidéir an IFI ar bhainistiú éisc spóirt sa todhchaí. Mar shampla, gabhadh líon

mór sól coiteann i mBá Thrá Lí; níor taifeadadh an speiceas seo in aon áit eile i 2015 agus b'fhéidir go léiríonn a

láithreacht i mBá Thrá Lí gur iasclann thábhachtach í an bhá don speiceas slatiascaireachta luachmhar seo. Cuirfidh
na sonraí éisc seo le forbairt Chóimheasa Cháilíochta Eiceolaíochta do gach aon limistéar atá á sampláil don CTU.
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Clár Clibeála ar Éisc Spóirt Mhara

Ó 1970 tá clár clibeála agus athghabhála ealásmabrainciach ar bun ag IFI, clár a fheidhmíonn captaein báid

chairtfhostaithe slatiascaireachta don chuid is mó ar bhonn deonach. (Úsáidtear an téarma ealásmabrainciach do ghrúpa

éisc lena n-áirítear siorcanna, roic, agus sciataí). Thar tréimshe an chláir, tá clibeáil déanta ar níos mó ná 44,000 iasc lena

n-áirítear 15 speiceas éagsúil. I 2015 leanadh ar aghaidh le tacair shonraí fhorleathan náisiúnta clibeála an IFI a scagadh.
Is é an siorc gorm atá ar bharr an liosta ó thaobh clibeála speiceas de agus, go dtí seo, rinneadh beagnach 20,000 siorc
gorm a chlibeáil as chósta na hÉireann, ar an chósta theas agus thiar don chuid is mó. Taifeadadh beagnach

900 athghabháil in áiteanna éagsúla lena n-áirítear cósta thoir Cheanada agus na SAM, cósta oirthuaiscirt Mheiriceá
Theas, cósta iarthuaiscirt na hAifrice agus an Atlantach Lár. D'úsáid an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha

a Chaomhnú (ICCAT) agus bainistiú Tope na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéaladh na Mara (ICES) na sonraí seo
chun bainistiú chaomnaithe an tsiorca gorm a thacú. Rinneadh tuilleadh páipéirí maidir le speicis atá i bpriacal a

dhréachtú i 2015 agus tá na sonraí á úsáid chun tacaíocht a thabhairt do mheasúnú leanúnach an Aontais
Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra(IUCN) ar speicis na Chondrichthyes (speiceas éisc a bhfuil a chnámharlach

déanta as loingeán seachas cnámh) a thosnaigh i 2015. Is cúnamh tábhachtach an tacar sonraí seo chun na speicis
luachmhara den éiceachóras muirí seo a thuiscint agus a chosaint.

Feirmeacha Éisc an IFI

Rinneadh bric ar luach €380,000 a sholáthar go dtí iascaigh i 25 chontae; thacaigh na héisc seo leis an slatiascaireacht
thar réimse leathan iascaigh. I 2015, cé go raibh béim leanúnach ar eiteas chostais agus luach ar airgead a chur i

bhfeidhm, níor chlúdaigh an t-ioncam a shaothraigh feirmeacha éisc an IFI costas an tseirbhís a sholáthar. Ba é an

cailteanas a fabhraíodh i 2015 in oibríochtaí feirmeacha éisc an IFI ná €563,092. Ciallaíonn sé seo go bhfuil caillteanas
carnach de €3,453,233 ann anois don tréimhse ó 2010 go 2015.
Líon na mbreac a taifeadadh ar Fheirmeacha Éisc an IFI.
Ros Cré

An Breac Donn

Breac Dea-dhathach

57,000

61,000

Cullion (An Muileann gCearr)
An Breac Donn

Breac Dea-dhathach

3,500

13,000
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Forbairt Ghnó 2015
Forbairt Gnó & Cumasú na nGeallsealbhóirí

Bhí bliain an-táirgiúil i 2015 ag Roinn Forbartha Ghnó an IFI. D'fhorbraigh an Roinn an Straitéis Náisiúnta um
Fhorbairt Slatiascaireachta. Tá an straitéis á thacú ag sraith chuimsitheach tuarascálacha socheacnamaíocha

agus measúnaithe slatiascaireachta atá curtha ar fáil chun an IFI agus a gheallsealbhóirí a thacú i bhforbairt na
hacmhainne slatiascaireachta agus iascaigh intíre sa todhchaí.

Lean an Roinn léi ag tacú le sainchúram bolscaireachta an IFI. Chuaigh cláir éagsúla an IFI maidir le margaíocht agus
bolscaireacht, oideachas agus for-rochtain agus tacaíocht gheallsealbhóirí i bhfeidhm ar líon mór geallsealbhóirí.
Tá cur síos gearr ar na cláir éagsúla agus ar an tortha a bhí orthu le fáil anseo thíos

An Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Slatiascaireachta

Rinne an IFI an Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Slatiascaireachta (NSAD) a chur le chéile tar éis phróisis taighde agus

chomhairliúcháin forleathan leis an bpobal. Is é an chéad chreat náisiúnta cuimsitheach é le haghaidh forbartha ár
n-achmhainn slatiascaireachta. De réir na n-achmhainní atá ar fáil, cuirfidh an straitéis i bhfeidhm réimse leathan

infheistíochtaí nuálacha agus feachtais bholscaireachta. An toradh a bheidh ar seo ná stoic éisc agus an

infreastruchtúr slatiascaireachta a chosaint agus a fheabhsú ó thaobh a luach eacnamaíoch agus a dtairbhe áineas
don phobal agus do na cuairteoirí a fhreastalaíonn siad orthu ar fud na hÉireann. Cinnteoidh cur i bfheidhm éifeachtúil

agus inbhuanaithe na straitéise go mbeidh seasmhacht ag na postanna agus na gnóthaí a bhraitheann ar an
slatiascaireacht agus go gcruthófar postanna nua nuair a bhíonn tionchar eacnamaíoch níos mó ag an slatiascaireacht.
Cinneoidh an straitéis freisin go ndéanfar ár n-acmhainn slatiascaireachta a chosaint agus a chaomhnú ar bhealach

atá inbhuanaitheó thaobh an chomhshaoil de chun go mbeidh na glúnta atá le teacht in ann tairbhe a bhaint aisti.

Go bunúsach, is í aidhm na straitéise seo ná caitheamh aimsire atá inrochtana agus tarraingteach do chách a

dhéanamh den slatiascaireacht. Ina thaobh seo, is í an straitéis an léiriú intinne is tábhachtaí atá againn maidir le

todhchaí ár n-achmhainn slatiascaireachta ónar bunaíodh an IFI i 2010. Rinneadh an straitéis a sheoladh le haghaidh

phróiseas chomhairliúcháin eile i Samhain i gcomhréir le hAirteagal 13(1)(b) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) 2004 (S.I. 435), arna leasú le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) 2011. Foilseoidh

an IFI a chinneadh agus an doiciméad deireanach go luath i 2016.

Clár Taighde ar Shocheacnamaíocht na n-Iascach Intíre

I 2015, thosaigh an IFI ar ré nua sa taighde ar iascaigh; cuirfear clár taighde socheacnamaíoch ag díriú ar iascaigh

áineasa in Éirinn leis an taighde iascaigh eolaíochtbhunaithe traidisiúnta. Sainaithníodh an Institiúid Taighde

Eacnamaíochta agus Sóisialta (ERSI) mar eochairphairtnéirí agus dréachtaíodh clár comhpháirteach trí bliana dar teideal
‘Clár Taighde ar Shocheacnamaíocht Iascaigh Intíre’. Earcaíodh freisin Aonad Taighde ar Ghnéithe Socheacnamaíocha

na Mara Ollscoil na hÉireann, Gaillimh mar phríomhrannpháirtí sa chlár agus tacóidh na torthaí taighde a gheobhfar

le cinnithe beartais a ghlacadh maidir le bainistiú na n-acmhainne iascaigh intíre agus na slatiascaireachta in Éirinn.

Mar chuid den chomhpháirtíocht, scríobhadh na páipéirí taighde seo a leanas i 2015: ‘Cáilíocht Uisce agus Éileamh ar

Shlatiascaireacht Fhóillíochta in Éirinn’; ‘Próifíl de Shlatiascairí Fóillíochta in Éirinn Bunaithe ar Shuirbhé Náisiúnta den
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Spóirt agus den Aclaíocht Fhisiciúil’; ‘Measúnú Eacnamaíoch ar Shlatiascaireacht Fhóillíochta in Éirinn ’; ‘Luacháil ar

Iascach Waterville: Ainilís costas taisteal de’ luach úsáidí slatiascairí fhóillíochta’ agus ‘Minicíocht turais shlatiascairí
fóillíochta Éireannacha a shamhail nuair atá breis náideanna ann agus sonraí in easnamh’.

Rinne foireann IFI freastail ar chéardlanna agus ar sheiminéir mar pháirt den chlár socheacnamaíoch lena n-áirítear

Grúpa Oibre na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) maidir le Suirbhéanna Iascaigh Fóillíochta,

Iascaigh Intíre Eorpacha agus Siompóisiam Idirnáisiúnta an Choimisiúin Chomhairligh ar Dhobharshaothrú (EIFAAC)
ar Iascaigh Fhóillíochta agus Environ 2015.

Mar pháirt de chlár taighde socheacnamaíoch an IFI, rinneadh ollsuirbhé ar 4,044 teaglach Éireannach san Earrach
2015 chun leibhéal na rannpháirtíochta sa tslatiascaireacht in Éirinn a mheas. Bunaithe ar líon daonra de 3.6 milliún

(15 bliana nó níos mó), taispeánann na torthaí go measann 273,000 duine (nó 7.6% de na freagróirí) gur 'slatiascairí'
iad; ardú de 21,000 ar na measúnaithe a rinneadh roimhe seo.

Mar pháirt den Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Slatiascaireachta, bhí gá ann le slatiascaireacht áineasasin Éirinn a

ath-mheasúnú chun tábhacht na slatiascaireachta ó thaobh na sochaí agus ó thaobh an gheilleagair a threisiú. Chabhraigh

torthaí an ollsuirbhé MRBI chomh maith leis na figiúirí turasóireachta atá níos mó don bhliain 2014 le ciall níos fearr a
fháil as na sonraí a fuarthas i rith an Staidéir Shocheacnamaíoch ar Shlatiascaireacht Fhóillíochta in Éirinn a
choimisiúnaigh an IFI (2013). Bunaithe ar na figiúirí suas chun dáta seo, meastar gurbh é €830m an méid a ghnóthaíonn

slatiascaireacht do gheilleagar na hÉireann agus go dtacaíonn an slatiascaireacht 11,300 post sa tír.
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Cur Chun Cinn & Margaíocht
Láithreáin Gréasáin

Bíonn ról lárnach ag láithreán gréasáin IFI www.fishinginireland.info agus slatiascairí baile agus turasóra á gcur i dteagmháil

le soláthraithe seirbhíse sa roinn slatiascaireachta agus i rith na bliana 2015 rinneadh 96,375 atreoruithe chuig láithreáin

gréasáin na soláthraithe seirbhíse . San iomlán, bhreathnaigh 631,595 geallsealbhóir ar 4,489,644 leathanach d'inneachar.

Is é láithreán gréasáin Fishing in Ireland an láithreán gréasáin slatiascaireachta is mó a bhfuil tóir air.

Na Meáin Shóisialta

Tá an-luach ag baint le húsáid na meán sóisialta chun dul i dteagmháil le geallsealbhóirí. Déantar tuairiscí

slatiascaireachta a phostáil ar an mblag ag www.fishinginireland.info agus a tvuíteáil chuig an lucht leanta ar Twitter.
Bhí breis agus 7,000 'togha' ar Facebook do phostálacha IFI faoi shlatiascaireacht in Éirinn agus d'fhógraí eile in 2015
(suas 26%) ar féidir le 30,000 duine iad a fheiceáil in aon lá amháin.

Líne Bheo an IFI 1890 34 74 24

Cuireann an IFI líne bheo 24 uair ar fáil ar 1890 34 74 24 áit gur féidir le daoine eachtraí truaillithe, póitseála agus

láithreacht speicis ionracha a thuairisciú. I rith 2015, fuarthas 239 glao tríd an líne bheo (síos 54% ón mbliain 2014).

Ba é tuairisciú ar eachtra iascaireachta mhídhleathigh an chúis is minice a cuireadh glao ar an líne bheo (152 glao).

Bhain 81 glao le heachtraí truaillithe, glao amháin le láithreach speicis ionracha agus bhain 5 ghlao le ceisteanna ginearálta (síos 97% ón mbliain 2014).

Seachtain Feasachta na nIascach

Is iad aidhmeanna na Seachtaine Feasachta i leith Slatiascaireachta (FAW) daoine fásta agus páistí nár chleachtaigh
an iascaireacht riamh a spreagadh chun an iascaireachta a ghlacadh chucu féin mar chaitheamh aimsire, oibriú i

gcomhair le clubanna agus gníomhaíochtaí slatiascaireachta chun gach cineál slatiascaireachta a chur chun cinn agus
chun feasacht i leith ról an IFI i gcosaint agus i gcaomhnú ár n-acmhainn iascaigh a fheabhsú.

I rith 2015, d'eagraigh foireann an IFI agus ghlac sí páirt i 26 ócáid FAW ar fud na tíre agus cuireadh fáilte roimh os

cionn 1,200 rannpháirtí. Tharla go leor ócáidí éagsúla ar fud na tíre agus thug na meáin áitiúla aird ar na hócáidí sin.

I measc na ócáidí a eagraíodh bhí: bunchúrsa ar an domhainslatiascaireacht ag Cé na Cille Móire, Contae Loch Garman;

turas scoile go dtí Gorlann Chonga, Contae Mhaigh Eo; ‘Lá Bhithéagsúlachta’ ag Móinteach Mílic, Contae Laoise;

bunchúrsa ar an gcomhshaol muirí agus abhann sa Choireán, Contae Chiarraí agus an Comórtas Bliantúil

Slatiascaireachta Breac Uile-Éireann do shlatiascairí faoi riachtanais speisialta, Contae Uíbh Fhailí. Rinne foireann

an IFI obair mhaith i gcomhair le hionadaithe chlubanna slatiascaireachta, úinéirí iascaigh, captaein bháid

chairtfhostaithe, oibrithe deonacha, comhlachtaí áitiúla, páistí agus adtuistí. Déanfar an tionscnamh a athbhreithniú i
2016 chun a fháil amach an bhfuil bealaí éifeachtacha eile ann chun an slatiascaireacht a chur chun cinn.
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Something Fishy

Is acmhainn oideachais é an clár Something Fishy atá á táirgiú ag an IFI i gcomhar le hIonad Oideachais na Carraige

Duibhe. Díríonn an clár seo isteach ar bliain a cúig agus bliain a sé i mbunscoileanna na hÉireann. Pléann sé gnéithe

éagsúla de shaol an iasc lena n-áirítear an timpeallacht faoi uisce, speicis éisc na hÉireann, saolré bradán,

caomhnú ár n-abhantraí, slatiascaireacht áineasa agus éisc mar chuid den bhiashlabhra. Is cuireadh é an tionscnamh

seo an seomra ranga a fhágáil go 'fíorúil' ar thóir na foghlama, an fhuadair agus an tsuilt. Tugann na ceachtanna intinn
an pháiste ar thuras isteach in uiscí na hÉireann le gnéithe Staire, Tíreolaíochta agus Eolaíochta an churaclaim a aimsiú.

Ó 2008 i leith, tá páirt glacadh ag beagnach 30,000 páiste i 1,000 scoil sa chlár. I rith bliana acadúil 2014/15, ghlac

126 scoil páirt, rud a chinntigh go ndeachaigh na teachtaireachtaí tábhachtacha maidir le cosiant agus caomhnú

éisc i bhfeidhm ar 3,780 páiste. Is í St Mary's Senior School, Dún Mánmhaí, lena tionscnamh, ‘The Wonderful Water

Kids Show’, a bhuaigh an gradam Tionscnamh is Fearr d'Iarthar Chorcaí 2014-2015 agus lean siad ar aghaidh chun an
gradam náisiúnta a bhaint amach ag searmanas bronnta speisialta a tharla in Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí i
nDeireadh Fómhair.

Tionscnamh Slatiascaireachta Bhaile Átha Cliath

Arna bunú i 1995, is iad príomhaidhmeanna Thionscnamh Slatiascaireachta Bhaile Átha Cliath ná slatiascaireacht a

chur chun cinn, a fhorbairt agus a fheabhsú i gceantar agus i mórcheantar Bhaile Átha Cliath. I rith na bliana tugadh

cúrsaí teagaisc slatiascaireachta do 188 duine óg idir 11-15 bliana d'aois. Ghlac na buachaillí agus na cailíní páirt i

ngéimiascaireacht, i ngarbhiascaireacht agus in iascaireacht mhara. D'fhoghlaim siad conas buille dorú a thabhairt,

snaidhmeanna a chur, baoite a chur ar dhuáin, iasc a láimhseáil agus a scaoileadh saor go sábháilte. Tháinig grúpaí
rannpháirteacha as an Teampall Geal, Tionscadal Phobail Mhullach Eadrad don Óige, Tionscadal Bhaile Bhlainséir don

Óige, Gníomh Ráth Miontáin don Óige, Grúpa Dóchas i gCluain Dolcáin, agus Grúpaí Óige Dharndál agus Thamhlachta.

Ábhar Bolscaireachta

Foilsíonn an IFI bróisiúir shlatiascaireachta i dteangacha éagsúla chun béim a chur ar agus bolscaireacht a dhéanamh

ar son na hiascaireachta ardchaighdeán atá ar fáil ar fud na hÉireann. I rith 2015, d'fhoilsigh an IFI ceithre bróiséar nua
slatiascaireachta. Dhírigh dhá cheann de na bróisear seo ar Chontae Dhún na nGall, ag tabhairt eolas slatiascaireachta

agus léarscálacha mionsonracha ar an Eidhnigh agus ar Abhainn Ghaoth Beara, dhá cheann de na hiascaigh bradán

is tábhachtaí sa tír. Forbraíodh bróisiúr dírithe ar Abhainn na hEoghancha i gContae an Chábháin a thugann eolas faoi

cheann de na srutháin nach bhfuil a oiread sin clú uirthi i gcomhar le baill den chumann slatiascaireachta áitiúil. Cuireadh

i gcríoch leagan Béarla suas chun dáta agus leagan Gearmáinis de threoir Ghéimiascaireachta Chontae Mhaigh Eo. Is
féidir na bróisiúir seo a íoslódáil ó http://fishinginireland.info/useful.htm. Bhí príomhról freisin ag an IFI i bhforbairt agus

cur le chéile ábhair don bhranda Angling Ireland. Comhthionscnamh margaíochta é seo chun slatiascaireacht a chur

chun cinn ar oileán na hÉireann atá á eagrú i gcomhar le Gníomhaireacht na Lochanna agus an Roinn Cultúir, Ealaíon
agus Fóillíochta (DCAL) i dTuaisceart Éireann.
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Scéim Urraíochta IFI

Faoi scéim urraíochta IFI 201, bhronn IFI beagáinín os cionn €60,000 ar chlubanna, chónaidhmeanna,

duaiseanna,ghrúpaí pobail agus soláthraithe seirbhísí turasóireachta chun tacú le slatiascaireacht, comortaisí

slatiascaireachta, tograí slatiascairí núíosacha agus foirne náisiúnta slatiascaireachta. Bronnadh tacaíocht breise i
bhfoirm chúnamh foirne, cúnamh bithshlándála, fearais iasachta agus fhoráil ionad ar chostas timpeall ar €100,000 don

IFI chomh maith. Tugadh tacaíocht do nach mór 100 imeacht in 2015.

Léiríonn taighde socheacnamaíoch an IFI go gcuidíonn an cineál urraíochta sin le gníomhú eacnamaíoch agus go

dtacaíonn sé le postanna sna ceantair ina mbíonn imeachtaí slatiascaireachta ar siúl. Léiríonn comhthionscadal taighde

idir IFI, An Chomhairle um Thaighde in Éirinn agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUI) gur amhlaidh a chaitheann na
slatiascairí a ghlacann páirt i gcomórtas níos mó airgid ná slatiascairí fóillíochta.

Turais d'Iriseoirí

Eagraigh an IFI naoi turas d'iriseoirí i rith 2015 agus stiúraigh foireann an IFI roinnt turas eile. Rinneadh na turais seo

a reachtáil i gcomhar leis na comhpháirtithe turasóireachta agus le cúnamh ó sholáthraithe seirbhíse slatiascaireachta

ar fud na tíre. Thug iriseoirí ónár bpríomh-mhargaí turasóireachta an RA, an Fhrainc, an Ísiltír & an Ghearmáin, cuairt

ar Éirinn i rith na bliana ag tabhairt aghaidh ar réimse leathan na slatiascaireachta. Mar thoradh ar seo, foilseofar roinnt

ghné-alt sa phreas slatiascaireachta, rud a chabhróidh le hÉireann a áit mar cheann scríbe a mbíonn tóir ag slatiascairí
fóillíochta air a choinneáil.

Mar thoradh ar chuairteanna urraithe na meán le blianta beaga anuas, foilsíodh os cionn 25 alt i nuachtáin

slatiascaireachta i rith 2015. Ba é luach measta na n-alt seo i dtéarmaí ráta fógraíochta coibhéise ná breis agus

€210,000. Ar a bharr sin, foilsíodh go leor ailt eile ar an idirlíon, chomh maith le gearrthóga físe agus postálacha ar na
meáin shóisialta, rud a chinntíonn go bhfuil Éireann á chlúdach thar réimse árdán sna meáin.

Bolscaireacht slatiascaireachta - Seó Trádála

Bhí an IFI i láthair ag 16 seó trádála san iomlán in Éirinn, sa Ghearmáin, sa Fhrainc, san Ísiltír, san Iodáil agus sa RA.
Roghnaíodh na seónna trádála seo de bharr an dea-cháil atá orthu maidir le rochtain éifeachtach a thabhairt do

chustaiméirí agus na meáin araon, le gach seó beagáinín difriúil ó na cinn eile ó thaobh na réimsí slatiascaireachta

agus na spriocmhargaí a chlúdaíonn siad. Le déanamh cinnte de go raibh tairscint an IFI ar ard-chaighdeán proifisiúnta,

roghnaíodh baill den fhoireann a raibh a dhóthan saineolas agus scileanna teanga acu chun freastail ar na hócáidí seo.
I gcásanna áirithe, tugadh cuireadh do chomhpháirtithe trádála páirt a ghlacadh ar sheastán IFI chundeiseanna

margaíochta níos fearr agus níos éifeachtaí a chur ar fáil. Go ginearálta, fuarthas aiseolas dearfach ó bhaill foirne agus
lucht trádála a bhí i láthair ag na seónna.

Freastalaíodh ar sheacht seó faoin mbranda Angling Ireland agus eagraíodh na seónanna i gcomhar leis an DCAL

agus Gníomhaireacht na Lochanna. Tá an trí ghníomhaireacht ag leanacht leis an gcomhoibriú agus cuireadh comh-
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fhéilire eachtraí le chéile le haghaidh séasúr na seónna 2016, lena n-áirítear 10 gcomhaonach trádála.

Iascaigh Stát

Tá timpeall agus 171 iascach stát faoi bhainistíocht an IFI. Tá próiseas caighdeánach agus trédhearcach i bhfeidhm

maidir le cur amach ar thairscintí agus ceadúnáis a bhronnú sna hiascaigh Stát seo. Is beartas de chuid an IFI é a

chinntiú go bhfuil a shócmhainní Stát ar fáil don phobal agus mar sin iarrann muid ar gach cumann slatiascaireachta ar

a mbronntar ceadúnas le haghaidh iascaigh Stát ticéid lae/seachtanúil/séasúir a chur ar fáil do shlatiascairí ar cuairt; le
cinntiú go mbeidh daoine áitiúla agus turasóirí araon in ann leas a bhaint as na hiascaigh seo. I rith séasúir 2015, bhí

82 iascach ligithe amach faoi cheadúnas go 46 cumann agus gníomhaíochtaí a ghnóthaigh os cionn €56,540 i dtáillí
ceadúnais.

Maoiniú

D'fheidhmigh an IFI dhá scéim mhaoinithe ranníocach i 2015. Is é an Ciste Chaomhnú an Bhradáin a dhéantar cur síos
gearr air thall an ceann is mó díobh. Is é an Ciste Iascaigh Lár Tíre an dara ceann, a leithdháiligh €40,000 ar cheithre

cumann do thionscnaimh ar leith i Limistéar Ceadúnais na Sionainne. Is iad lochanna Dairbhreach, Síleann, Ainninn
agus Uail a bhain tairbhe as an leithdháileadh seo.

Chuir an IFI maoiniú fóillíochta tuaithe i bhfeidhm maidir le 5 thionscnamh freisin. Faoi na cláir seo bronnadh iomlán
€126,000 i gcontaethe Thiobraid Árann, Mhaigh Eo, Liatroime, Ros Comáin agus Uíbh Fhailí. Rinneadh na hoibríochtaí

faoi mhaoirsiú fhoireann an IFI.
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Bainistíocht i ndáil leis an mBradán
Ciste Chaomhnú an Bhradáin

I rith 2015, rinneadh maoiniú de bhreis agus €718,208 a leithdháileadh ar 26 infreastruchtúr iascaigh agus tionscadal

forbartha. Tháinig na deontais seo ó Chistí Chaomhnú an Bhradáin a bailíodh i 2014 agus ó na cistí a tugadh ar aghaidh ó

na blianta roimhe sin. Iad siúd a cheannaigh ceadúnas slaite bradán nó ceadúnas iascaireachta tráchtálais féidir leo iarratas

a chur isteach le haghaidh maoinithe agus baineann seo le cumainn slatiascaireachta, le hiascairí tráchtála, le húinéirí
iascaigh, le bruachúinéirí agus le húinéirí talún a bhfuil suim acu san iascach bradán. Roinntear é idir tionscadail a dhéanann

an IFI agus tionscadail a dhéanann grúpaí a bhfuil spéis acu ann agus a chur airgead isteach sa chiste. I 2015, cuireadh

€200,000 ar fáil do chumainn, d'úinéirí iascaigh, d'iascaigh tráchtála bradán agus d'eagraíochtaí eile. Bronnadh €168,214

ar 14 tionscadal rannpháirtíoch agus leithdháileadh €550,066 ar 12 tionscadal IFI ar mhaithe le hinfreastruchtúr agus
tionscadail fhorbartha. Féach Aguisín IV le haghaidh ioncam ó cheadúnais agus Aguisín V a thugann liosta de na tionscadail

a chuir an IFI nó grúpa rannpháirtíoch i gcríoch i 2015 ag baint úsáide as maoiniú a bailíodh i 2014.

Is féidir teacht ar na sonraí iomlána maidir le ciste chaomhnú an bhradáin ar shuíomh gréasáin an IFI ar an nasc seo
a leanas; http://www.fisheriesireland.ie/Salmon-Management/salmon-conservation-fund.html

Cineálach oibreacha a rinneadh i 2015 ag úsáid Cistí 2014
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Suíomhanna thionscadail
Chiste um Chaomhnú
an Bhradáin
a maoinídh
i 2015 le ciste 2014
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Is iad seo a leanas na cineálacha tionscadal a tugadh futhu: Cosaint Bruach Abhann (armúr carraige, sraodbhalla lomáin

srl.); Feabhsú scéachtana (cur le/rácáil ghairbhéil nó glanadh na substráití atá ann cheana); Stuchtúraí insrutha (coraí,

sraonairí, mataí brablaigh, bolláin fhánacha srl.); Feabhsú ar chonair éisc (mar shampla, baint amach bacanna, corraí a
mhionathrú, agus tógáil bealaí éisc srl.); Fálú (cosaint bruacha abhann lena n-áirítear fálta, stíleanna, áiteanna óil d'eallach

srl.); Feabhsú ar bhruacha abhann (prúnáil crainn agus plandáil straitéiseach crainn); Baint amach & smacht ar speicis

choimthíocha ionracha (mar shampla, Rhododendron, an ghlúineach bhiorach, an breallach áiseach, an pollán locha srl.)
agus, ar deireadh, staidéir indéantachta a bhfuil tionscadail sa todhchaí faoi na ceannteideal thuas mar thoradh orthu.

Suíomhanna thionscadail Chiste Chaomhnú an Bhradáin arna maoiniú i 2015 ag úsáid cistí 2014 – féach Aguisín V le
haghaidh tuilleadh eolais.

An Scéim Clibeála maidir leis an mBradán agus an
Breac Geal
I 2015, bunaithe ar chomhairle eolaíochta, mhol an bhainistíocht 86 abhainn a oscailt nó a oscailt go pointe áirithe

(roghanna gabhála agus scaoilte san áireamh) agus mhol sí iascaireacht breac agus bradán i 62 abhainn a dhúnadh

ar fad nó a dhúnadh go dtí pointe áirithe. Bhí córas lenar bhain clibeanna geolbhaigh donna in úsáid ar aibhneacha
áirithe nuair a measadh gur ghá a chinntiú nach sárófaí cuóta slatiascaireachta bradáin bunaithe ar an abhainn.

Is iad na príomhchuspóirí atá leis an Scéim Clibeála maidir leis an mBradán Fiáin agus leis an mBreac Geal modh oibre

a chur ar fáil chun sonraí den chruinneas faoina ngabháil a chur ar fáil chomh maith le meastacháin faoin saothrú a

dhéantar ar stoc an bhradáin agus an bhric ghil, straitéisí sárbhainistíochta a fhorbairt agus cinntiú gur ar bhealach

inbhuanaithe a dhéantar saothrú ar na speicis sin ar bhonn náisiúnta, ar bhonn abhantraí, ar bhonn ceantar iascaigh
agus ar bhonn na habhann.

Faoi na rialacháin, tá dlite ar gach iascaire clibín códaithe a chur le gach bradán (nó le gach breac geal os cionn 40cm)

a thógtar agus a choinnítear. Ní mór iontráil a chur sa táscleabhar ina luaitear sonraí faoi gach iasc a gabhadh. Ní mór

na táscleabhair uile agus fuílleach na gclibíní a thabhairt ar ais chuig oifig RBD mar a leagtar amach sna Rialacháin
faoin Scéim Clibeála maidir leis an mBradán agus an Breac Geal.

Cuireann lucht foirne IFI na sonraí i mbunachar sonraí náisiúnta agus déantar deimhniú, tiomsú agus anailís maidir leis

na sonraí ina dhiaidh sin go gcuirtear le chéile an Tuarascáil Bhliantúil Staitisticí maidir leis an mBradán Fiáin agus an

Breac Geal. Cuirtear faisnéis luachmhar ar fáil sna tuarascálacha seo do na bainisteoirí iascaigh, do lucht eolaíochta,

do lucht ceaptha beartais agus do lucht ceaptha reachtaíochta agus cuidíonn siad le leagan amach agus cur i bhfeidhm

na bpolasaithe agus na straitéisí i ndáil le stoc an bhradáin agus an bhric ghil in Éirinn a chaomhnú. Is féidir na
tuarascálacha is déanaí (2001-2013) a íoslódáil ó láthair gréasáin IFI ag http://www.fisheriesireland.ie/Salmon-

Management /wild-salmon-and-sea-trout-statistics.html

Acmhainn Iascach Intíre & Slatiascaireachta Farraige na hÉireann
59

2015 / Tuarascáil Bhliantúil Iascach Intíre Éireann

Fo-dhlíthe

Bhain na príomh-fhodhlíthe a tugadh isteach maidir le séasúr na bliana 2015 le caomhnú stoc an bhradáin agus an
bhric ghil. Cuireadh i bhfeidhm fo-dhlíthe ag an leibhéal náisiúnta agus áitiúil araon chun teorainneacha málaí do

bhradáin agus do bhric gheala a shoiléiriú (Fo-dhlíthe Uimh. 929 agus 932 den bhliain 2014), agus dúnadh iascaigh ar

leith nuair a measadh gur ghá bearta cosanta breise do stoc an bhradáin agus an bhric ghil (Fo-dhlíthe Uimh. 318 den
bhliain 2014).

Cuireadh srianta eile i bhfeidhm maidir le gach modh slatiascaireachta ar réimsí iascaigh áirithe atá dúnta nó oscailte

ar bhonn gabhála agus scaoilte saor trínar cuireadh cosc ar dhuán ar bith a úsáid ach amháin duán singil gan friofac,
agus an úsáid sa tslatiascaireacht as péisteanna mar bhaoite nuair a measadh gur ghá bearta cosanta breise do stoc
an bhradáin agus an bhric ghil (Fodhlí Slatiascaireachta Uimh. 930 den bhliain 2014).

Rinneadh rialacha maidir le hiascaireacht tráchtála an bhradáin agus an bhric ghil, maille le mionsonraí faoi na

haibhneacha ina raibh iascaireacht tráchtála ceadaithe agus tráth oscailt agus dhúnadh an tséasúir, a leagan amach i
bhFodhlíthe éagsúla (Fo-dhlí Uimh. 933 den bhliain 2015).

Rinne IFI na fodhlíthe thuas a mholadh, bunaithe ar an gcomhairle bainistíochta agus eolaíochta is fearr agus ar an

gcomhairliúchán leis na geallsealbhóirí, agus ansin a chur faoi bhráid an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní

Nádúrtha. Tar éis don Aire aontú leo agus iad a shíniú, rinne foireann allamuigh IFI na fodhlíthe seo a chur i bhfeidhm.
Tugtar liosta de na Fo-dhlíthe a bhaineann le hábhar a achtaíodhi rith na bliana 2015 ar shuíomh gréasáin IFI:

http://www.fisheriesireland.ie/publications/fisheries-legislation-and-regulations.html
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Acmhainní Daonna 2015
Oibríochtaí maidir le hAcmhainní Daonna
Soláthar foirne

Is í an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DPER) a leagan amach na leibhéil fhaofa maidir le soláthar foirne.
Ba é an leibhéal a leagadh amach i 2015 ná coibhéis lánaimseartha* (CL) d'fhoireann 312 duine. Earcaíonn IFI foireann

pháirtaimseartha chun dualgaisí cosanta a chomhlíonadh i rith na mbuaicamanna ar bhonn bhliantúil.

I rith 2015 laghdaigh an leibhéal soláthair foirne ó 299.6 (CL) ar an 1ú Eanáir go dtí 291.7 (CL) ar an 31ú Nollaig 2015,
laghdú glan de 7.9 (CL). D'fhág 21.4 (CL) den fhoireann an eagraíocht de bharr iomlaoide nádúrtha foirne, scoir agus

deireadh na Scéime Iomarcaíochta Deonaí Spriocdhírithe agus teorannta. Chuir IFI ar bun feachtas earcaíochta

agus rinneadh ceapachán 13.5 (CL). Ar a bharr sin, ceapadh 36 (18 CL) ball foirne chun dualgaisí cosanta séasúraí a
chomhlíonadh. Leanfaidh IFI ar aghaidh lena fheachtas earcaíochta i 2016.

Caidreamh leis na Fostaithe

Is mór ag IFI caidrimh thar cinn a choinneáil lena fhostaithe, lena fhoireann agus leis na ceardchumainn a dhéanann

ionadaíocht agus idirbheartaíocht ar son. Tá sé an-tábhachtach na caidrimh seo a chothú chun go mbainfí

amach caidreamh cairdiúil idir fostóirí agus fostaithe.

Go déanach sa bhliain, rinneadh suirbhé a raibh mar phríomhaidhm aige léargas a fháil ar chúinsí oibre san IFI, ar an

ionad oibre agus ar cheannasaíocht na heagraíochta. Cuirfidh an suirbhé béim ar na réimsí ina bhfuil ag éirí go maith

le IFI agus na réimsí ar gá dó feabhas a dhéanamh iontu a shainaithint. Toradh amháin a bheidh ar an suirbhé ná go
mbeidh an IFI in ann pleananna gníomhaíochta eolasacha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna a

shainaithnítear. Ba deis thábhachtach í don fhoireann a barúil a thabhairt faoi réimse leathan cheisteanna. Trí páirt a
ghlacadh sa suirbhé, tá an fhoireann ag cabhrú leis an IFI timpeallacht oibre mheasúil agus tháirgiúil a chaomhnú agus,

dá réir sin, seirbhísí níos fearr a thabhairt do gheallsealbhóirí. Seoladh ar ais 65% de na suirbhéanna agus tabharfaidh
na torthaí treoir le linn dúinn aghaidh a thabhairt ar na réimsí a shainaithnítear.

Amhail blianta eile roimhe seo, tharla Lá Corparáideach na foirne 2015 i mí na Samhna, am den bhliain a bhíonn níos
cúinne de ghnáth de bharr an tséasúir iascaigh agus na timpeallachta. Eagraítear an ócáid seo chun an t-eolas is déanaí

maidir leis an eagraíocht/rialacháin/rialú a chur in iúl, nithe ar nós an Plean Gnó, Sláinte & Sábháilteacht agus cúrsaí

sochair foirne. Is deis é freisin tionscnaimh a chríochnaigh an fhoireann i rith na bliana agus gurb iad eiseamláir den
dea-chleachtais iad a roinnt.

*Úsáidtear an téarma coibhéise lánaimseartha (CL) chun cur síos a dhéanamh ar líon na foirne ina aonaid, rud a cheadaíonn dúinn

an fhoireann lánaimseartha agus an fhoireann pháirtaimseartha a áireamh le chéile. Mar shampla: D'fhéadfadh 3.6 CL a bheith déanta
suas de 3 bhall den fhoireann lánaimseartha agus ball foirne páirtaimseartha a oibríonn trí lá sa tseachtain.
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Oiliúint & Forbairt

Déanann IFI tréaniarracht na deiseanna oiliúna agus forbartha spriocdhírithe is éifeachtaí a bhaineann le riachtanais
oibríochta agus forbairt phearsanta a chur ar fáil don fhoireann. Déantar riachtanais oiliúna agus forbartha a

shainaithint trí roinnt bhunfhoinsí; Riachtanais Slándála agus Sábháilteachta agus Oibriúcháin agus Forbairt
Phearsanta; aithnítear an ceann deireanach tríd an gCóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF).

Oiliúint curtha i gcríoch i 2015
Oiliúint
Líon na
Oiliúint
Rannpháirtithe (Laethanta) Foirne Iomlán
(Laethanta)

Cúrsa Oiliúna
Bunleibhéal oiliúna Bádóireachta
Ardleibhéal oiliúna Bádóireachta
Tiomáint feithiclí easbhóthair 4X4 (ardleibhéal)
Tiomáint 4X4 (Bunleibhéal)
Teagascóir Cairdiach Chéad Fhreagróir
Bunleibhéal leis an Sábh Slabhrach
CPC- Rialú Feithicle agus an Teicníc Tiomána ECO
Bainistíocht ar an Strus a leanann Teagmhais Chriticiúla
Leictriascaireacht
Chéad Fhreagairt Éigeandála
Ceardlann Chomhshaoil
Éisc Shaothraithe - Leas
Cinnteoir Saorála Faisnéise
Sábháilteacht Gáis & Sorcóra
Ionduchtú Sláinte & Sábháilteachta
Ionduchtú Acmhainní Daonna
Feidhmiú Bainistíochta
Láimhsiú

nó

Garchabhair Oibre
Láimhsiú Lotnaidicídí
Sábháilteacht & Tarrtháil Abhann Leibhéal 1
Sábháilteacht & Tarrtháil Abhann Leibhéal 2
Nósanna Imeachta don Oifigeach Iascaigh - Reachtaíocht agus Ról
Pas Sábháilte
Oibreoir Cáilithe QUAD
Chéad Fhreagróir Uisce Gasta & Tuile
Feasacht Uisce & Tuile
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Tríd is tríd, cuireadh 27 clár oiliúna ar fáil d'fhoireann IFI i rith na bliana 2015, níos mó ná 2,162 lá oiliúna, 7.4 lá ar an
meán in aghaidh an fhostaí. Rinneadh costas na hoiliúna don bhliain 2015 a ríomh cothrom le 2.0% den phárolla. Amhail

na blianta roimhe seo chabhraigh an ard-chaighdeán oiliúna a thug IFI dá fhoireann le hobair níos sábháilte a dhéanamh,

obair atá níos éifeachtaí chun spriocanna na heagraíochta a bhaint amach agus chun seirbhís níos proifisiúnta agus níos

dírithe ar an gcustaiméir a chur ar fáil dár ngeallsealbhóirí .

Sláinte & Sábháilteacht

Bíonn tionchar ag bainistíocht sláinte & sábháilteachta ar gach ghné d'fheidhmiú ghnóthais mar pháirt de thiomantas
follasach feabhas leanúnach a dhéanamh. Tá IFI tiomanta do chur i bhfeidhm bhunprionsabail dea-chleachtais sláinte
agus sábháilteachta. Aithnítear an tiomantas seo sa cur chuige cost-éifeachtúil a chuirtear i bhfeidhm chun

acmhainní fisiciúla agus daonna a chaomhnú agus a fhorbairt, rud a laghdaíonn caillteanas agus dliteanais airgeadais.
Gné atá an-tábhachtach le go mbainfí amach an cuspóir seo ná a chinntiú go ndéantar athbhreithniú ar bheartais,
ar chleachtais agus ar nósanna imeachta slándála atá bainteach le cúrsaí oibriúcháin chun a chinntiú ní hamháin go
gcomhlíonann siad na riachtanais, ach go bhfuil siad ar thús cadhnaíochta maidir le dea-chleachtas slándála. Ina thaobh

seo, rinneadh athbhreithniú cuimsitheach den ráiteas slándála agus cuireadh an t-eolas is déanaí cuí leis. Cuireadh an
ráiteas sin ar fáil don fhoireann ar fad.

Samplaí eile a bhí ann ná (i) cur le chéile coiste slándála náisiúnta nua-thofa a bhfuil mar chúram aige ionadaíocht a
dhéanamh ar son na foirne chun cúrsaí slándála, sláinte & sochair a phlé leis an mbainistíocht; (ii) cur i bhfeidhm leanúnach

den induchtú sláinte & slándála; (iii) suirbhé radóin maidir le foirgnimh IFI a thosnú (iv) tús a chur le dreas leathbhliantúil

measúnaithe riosca ionad oibre IFI 2015/16. Feabhsuithe tábhachta eile a tharla ná an leathnú ar an gclár bainistíochta

sabháilteachta dóiteáin chun go n-áireodh sé tástáil soilsiú éigeandála agus sceidil chothabhála. Laghdaíodh an riosca
maidir le cleachtais láimhsithe ag Feirm Éisc Ros Cré de bharr infheistíochta agus athraithe oibríochta suntasacha.

Staitisticí maidir le Tuairiscí ar Eachtraí 2015

I rith na bliana 2015, tuairiscíodh ceithre eachtra is fiche ar fad inar tharla gortú don Fheidhmeannach Sláinte &

Sábháilteachta. Tugadh tuairisc don Údarás Sláinte & Sábháilteachta maidir le haon cheann déag de na heachtraí

sin. I rith na tréimhse seo, bhí méadú sa líon mioneachtraí a rinne an fhoireann tuairisc orthu. Is athrú dearfach é seo

os rud é gur táscaire an ráta tuairicithe de chultúr slándála na heagraíochta. Aithnítear go bhfuil tionchar dearfach ag

tuairisciú eachtraí ar shlándáil, ní hamháin ó thaobh na n-athraithe a chuirtear i bhfeidhm i bpróisis oibriúcháin dá bharr
ach freisin maidir leis an tionchar a bhíonn aige ar dearcadh agus tuiscint na foirne.
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Comhlíontacht Rialála
Saoráil Faisnéise (FOI)

Rinne an Scéim um Fhoilsiúchán Samplach dul chun cinn i rith na bliana 2015 mar pháirt den Phlean um Athchóiriú na

Seirbhíse Poiblí 2014-2016, ag tógáil ar cheann dá príomhchuspóirí chun oscailteacht, trédhearcacht agus cuntasacht
a mhéadú san earnáil phoiblí. Ar an 14ú lá de Dheireadh Fómhair, d'fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus

Athchóirithe, an tUasal Brendan Howlin T.D., foilsiú na Scéime um Fhoilsiúchán Samplach faoi Alt 8 den Acht um

Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014. Éilíonn sé seo go soláthróidh gach Roinn nó comhlacht phoiblí atá faoi shainchúram an

Achta eolas áirithe atá leagtha síos maidir leis an eagraíocht sin. Áirítear an t-eolas seo a leanas; seirbhísí a chur ar
fáil don phobal, próisis chinnteoireachta, faisnéis airgeadais, soláthar agus taifead faisnéisithe maidir le FOI na

heagraíochta. Ní mór do gach eagraíocht an scéim foilsiúcháin a chur ar bhonn oifigiúil ar a suíomh gréasáin roimh an
14ú lá d'Aibreán 2016. Tá ullmhúchán dáta seolaidh scéime IFI ag dul ar aghaidh de réir sceidil.

Bhí 2 iarratas FOI fós ar oscailt faoi dheireadh na bliana 2014 agus tugadh freagra orthu go luath i 2015. Fuarthas

19 iarratas FOI i rith na bliana; ceadaíodh 4 cinn acu, leath-cheadaíodh 7 gcinn, diúltaíodh do 5 cinn agus bhí 5 cinn
fós ar oscailt ar an 31ú Nollaig agus tabharfar freagra orthu i 2016 laistigh den tréimhse reachtúil.

Seirbhís do Chustaiméirí

Plean Gníomhaíochta Custaiméirí 2015-2017

I rith 2015 chuir an IIÉ i bhfeidhm a Chairt Chustaiméirí agus ag teacht leis an Treoir maidir le hullmhúchán Cairteanna
Custaiméirí & Pleananna Gníomhaíochta Custaiméirí (DPER 2012) chuir sé i gcríoch a Phlean Gníomhaíochta

Custaiméirí 2015-2017. Ag cur san áireamh an 12 Phrionsabal maidir le Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí,

rinneadh 28 príomhphointí seirbhíse do chustaiméirí a fhorbairt a bheidh le baint amach sna 24 mhí atá romhainn.

Príomhghnéithe den Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí ná suirbhé dhéanamh maidir le sásamh geallsealbhóirí, oiliúint

sa seirbhís custaiméirí a thabhairt don fhoireann agus beartas comhairliúcháin phoiblí a fhorbairt.
Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh

Tá an luach saothair a thugtar do Phríomhfheidhmeannach Iascach Intíre Éireann de réir an scála maidir le Rúnaí

Cúnta: íosmhéid €119,381 go dtí uasmhéid €136,276.

Nóta: Tugtar san áireamh leis an scála a luaitear an laghdú ba ghá de réir théarmaí Chomhaontú Bhóthar Haddington.
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Maoiniú & TCE 2015

Is é a leagtar de ról ar an Rannóg Airgeadais & Rannóg Theicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide in Iascach Intíre

Éireann (IFI) seirbhís éifeachtúil maidir le bainistíocht airgeadais a chur ar fáil do IFI trí shraith chuimsitheach de chórais

airgeadais agus TEC a sholáthar atá sochóirithe agus solúbtha go leor chun freastal ar éileamh athraitheacha IFI agus
atá daingean go leor chun na caighdeáin is airde den rialachas corparáide a shásamh

Ábhar áthais don Rannóg a thabhairt le fios go ndearnadh na spriocanna a leagtar amach i bPleananna Gnó 2015 na
heagraíochta a bhaint amach. Chomh maith leis an mbainistíocht airgeadais, an comhordú agus na seirbhísí taca

saineolais a chur ar fáil do na rannóga go léir agus na taifid airgeadais chuí a choimeád don eagraíocht i rith na bliana

2015, tháinig an Rannóg leis na spriocdhátaí a bhaineann ó thaobh reachtaíochta agus ó thaobh rialachas corparáide
i ndáil leis na Ráitis Airgeadais agus an Tuarascáil Bhliantúil.

Chuir an Rannóg comhairle airgeadais ar fáil freisin don bhainistíocht agus do Bhord IFI, cuntais airgeadais an Bhoird
agus lón anailíse san áireamh.

Bhí ról lárnach ag an Rannóg i mbainistiú na ngnéithe airgeadais agus dlíthiúla a bhaineann le ceannach an Ionaid

Lóistíochta agus Taighde nua agus le ceannach bhunáite IFI i gCill Chomhghaill.

Bainistíocht Airgeadais

Buiséid agus Cuntais Bainistíochta

Rinneadh i rith na bliana 2015 buiséid mhionsonraithe a ullmhú do gach Rannóg faoi leith agus iad sin a chomhdhlúthú
i mbuiséad deiridh IFI a ndearna an Bord agus an Fhoireann Bainistíochta Shinsearach (SMT) é a aontú. Cuireadh

cuntais bainistíochta faoi bhráid an Bhoird agus an SMT de réir na míosa mar aon le tráchtaireacht ar an bhfeidhmíocht
i gcomórtas leis an mbuiséad.

Na Ráitis Airgeadais

Cuireadh Cuntais Airgeadais IFI don bhliain 2015 faoi bhráid na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní

Nádúrtha (DCENR) faoin 29 Feabhra 2015 agus faoi bhráid an Aire agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoin
31 Márta 2015 i gcomhlíonadh iomlán na ndualgas faoin reachtaíocht.

Soláthar

Chaith IFI €3.8 ar cheannach sócmhainní i 2015. Caitheadh €2.2 milliún ar thrí áitreamh; €1.75 milliún ar an saoráid

Lóistíochta agus Taighde i Citywest, €217,000 ar an mbunáit nua i gCill Chomhghaill agus €217,000 sa bhreis ar an mbunáit

i dTrá Lí. Rinneadh infheistíocht shuntasach de €1.25 milliún chun flít IFI a uasghrádú. Bhí gnáis soláthair á gcur i bhfeidhm

go docht agus, i gcuid mhór cásanna, ba trí chórais Rialtais arna gcur ar bun ag an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair nó trí

thairseach tairiscintí eTenders a ceannaíodh na sócmhainní. Tríd is tríd, ba cásanna inar theastaigh sócmhainní de chineál

sainiúil faoi leith nó cásanna force majeure a bhí i gceist nuair nach ar na bealaí sin a rinneadh an ceannachán. Lean an
lucht bainistíochta den chultúr tréan luach ar an airgead atá i réim ar fud na heagraíochta a chothú.
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Pleanáil Airgeadais
Bainistíocht ar chúrsaí Airgeadais agus Cistíochta

D'éirigh leis an Rannóg Airgeadais, i gcomhar leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (DCENR)

a dtagtar faoina coimirce, na coinníollacha cistíochta, ó thaobh straitéise agus oibriúcháin, a shásamh i rith na bliana
2015.

Cistí na bliana 2015

I 2015, fuair IFI deontas státchiste €23.876 milliún, a bhfuil €15.632 de bainteach le pá, i gcomparáid le €15.655 milliún

i 2014 agus €17.618 milliún i 2013. Ba é €19.3 milliún costas iomlán an phá i 2015. I 2015 ghnóthaigh IFI €2.9 milliún
ó fhoinsí ioncaim eile i gcomparáid le €4.1 milliún i 2014. Is ábhar imní an laghdú seo in ioncam achmhainne féin os rud

é go raibh na cistí seo dóthanach go dtí 2015 chun an bhearna idir an deontas pá (€15.632) agus an fíorbhille pá
(€19.3 million) a shárú.

Gnóthaíodh €0.5 milliún eile trí Chiste Chaomhnú an Bhradáin i rith na bliana 2015. Tá leagtha amach an ciste sin a

dháileadh i rith na bliana 2016 trí infheistíocht maidir le caomhnú agus athshlánú réimsí iascaigh agus gnáthóga ina

mbíonn an bradán agus an breac geal. Beidh roinnt de na cistí sin á gcur ar fáil do chumainn slatiascaireachta, do
chónaidhmeanna agus d'eagraíochtaí eile den chineál sin.

Riaráistí Pinsin

I rith dúinn an clár pinsin a chur le chéile bhí sé le feiceáil go soiléir nár chuir gach Boird Iascaigh Réigiúnach i bhfeidhm
ciorclán a d'eisigh an Roinn Airgeadais i 2005 ag an am (roimh bhunú Iascach Intíre Éireann in Iúil 2010). Ar dhóigh
shuntasach, ba é príomhchuspóir an chiorcláin seo ná tionchar díréireach an laghdú ar an bPinsean Seanaoise

Ranníocach ar oibrithe ar phá níos ísle a mhaolú mar chuid den scéim pinsin chomhtháite. Ba é toradh cur i bhfeidhm

an chiorcláin ná gur thug sé pinsean rud beag níos fearr d'oibrithe ar phá níos ísle.

De bharr fairsinge an Chiorcláin bhí gá le dul siar go dtí na 1980aidí chun teacht ar dhoiciméid agus ríomhanna, agus
ba bheart thar a bheith fadálach agus fiúntach é seo. Ba éan toradh deiridh ná gur íocadh riaráistí de 245k a
chlúdaigh 14 bhliain le 24 duine. (Is é an mheán-riaráiste a íocadh ná €10.2k an duine.)
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Teicneolaíocht an Eolais & na Cumarsáide (TEC)

D'fhás Rannóg TCE IFI le ceadú trí phost nua; Tacaíocht Theicniúil 1, Tacaíocht Theicniúil 2 agus Riarthóir Tacair

Sonraí/Forbróir SharePoint. Líonadh dhá cheann de na ról seo go déanach i 2015, agus níor líonadh an ról Tacaíocht
Theicniúil 2 go fóill.

Feabhas ar an nGréasán

Bogadh na hoifigí réigiúnacha ar fad go dtí ainm fearainn IFI agus rinneadh na naisc líonra a uasghrádú ag roinnt

suíomhanna. Ciallaíonn sé seo gur féidir go leor de na feidhmeanna TF a riar ina iomlán ó Cheannceathrú Citywest.

Chomh maith leis sin, rinneadh na naisc líonra idir oifigí Réigiúnacha a uasghrádú chun bandaleithead níos mó a
thabhairt do thrácht sonraí agus do Phrótacal Idirlín Guthaithe (VoIP).

Deasc Tacaíochta

Bunaíodh deasc Tacaíochta TCE nua chun tacaíocht TCE a chur ar fáil don fhoireann IFI ar fad agus d'oifigí ar fud na

tíre. Úsáideann an deasc tacaíochta córas ticéidiú fhoinse oscailte ina thagann ceisteanna isteach, cuirtear i scuaine
iad agus tugtar freagra orthu in ord tosaíochta.

Físchomhdháil/Comhoibriú

Rinneadh feidhmchlár nua fhíschomhdhála a chur i bhfeidhm i rith 2015, rud a shábháil am agus airgead do IFI os rud
é go ngearrann sé siar ar am taisteal agus na costaisí a bhaineann le taisteal. Tá go leor gnéithe eile aige freisin

a fheabhsaíonn comhoibriú idir an fhoireann, ghníomhaireachtaí agus díoltóirí. Idir dhoiciméid a roinnt i bhfíor am

agus seisiúin/cruinnithe a thaifead (dóibh sin nach raibh in ann a bheith i láthair) seo cuid de na gnéithe a dhéanann
uirlis luachmhar den teicneolaíocht seo do IFI.
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Rialú Corparáideach

Leanadh i rith na bliana 2015 de pholasaithe agus nós imeachta a leagan amach chun cur leis an dea-rialachas

corparáide agus an sárchleachtas a léiriú. Cuireadh an dréacht de Thuarascáil Bhliantúil 2014 faoi bhráid DCENR
roimh an spriocdháta faoin reachtaíocht. Tugadh freagra comhordaithe ar 71 Cheist Pharlaiminte.

Iniúchadh Inmheánach

Cuireadh isteach iarratas don fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí i 2015 agus ba iad RSM McClure Watters a fuair an
conradh. Chinntigh RSM McClure Watters sa Ráiteas faoin Rialú Inmheánach Airgeadais do 2015 go bhfuil córais

leagtha amach chun a dhearbhú gur féidir na príomhchórais airgeadais a bhaint amach.

Comhaltaí Boird / Tinreamh Chruinnithe*
Cúrsa Oiliúna

Cruinnithe

Arna Ceapadh

Éirithe As

Téarma

Cathaoirleach*

Bliana

Comhalta Boird

Bliana

Comhalta Boird

Bliana

Comhalta Boird

Bliana

Comhalta Boird

Bliana

Comhalta Boird (Foireann)

Bliana

Comhalta Boird ex-oficio

Éirithe as i rith 2015
An Cathaoirleach

Brendan O'Mahony

Bliana

Comhalta Boird

Lal Faherty

Bliana

Comhalta Boird

John Geary

Bliana

Comhalta Boird

Marcus MacMahon

Bliana

* Tharla 10 gcruinniú Boird i rith 2015

** Sular ceapadh mar Chathaoirleach é ar an 1ú lá d'Iúil 2015, ceapadh Fintan Gorman ina bhall den Bhord ar an 10ú lá de Mheán Fómhair 2013.
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Coiste um Iniúchóireacht & Riosca

Tá 4 bhall ar Choiste Iniúchóireacht & Riosca IFI agus tháinig siad le chéile 4 huaire i 2015. Ainmníodh an Dochtúir
Frances Lucy mar Chathaoirleach ar an gcoiste seo. Is iad seo a leanas freagrachtaí an Choiste Iniúchóireachta &

Riosca: athbheithniú a dhéanamh ar Ráitis Airgeadais Bhliantúla, nádúr agus fairsinge an iniúchóireacht a phlé leis
na hiniúchóirí seachtracha agus na nithe a eascraíonn as na hiniúchóireachtaí a athbhreithniú; ráiteas an Bhoird maidir

le córais rialaithe inmheánacha a athbhreithniú; an clár iniúchóireachta inmheánaí agus an bealach a chuirtear

acmhainní ar fáil don iniúchóireacht inmheánach a athbhreithniú; ceisteanna eile a bhaineann le hábhar, de réir mar a
leagann an Bord amach, a mheas. Tá an Coiste Iniúchóireachta & Riosca, thar cheann an Bhoird, freagrach as
éifeachtacht an phróisis bhainistíochta riosca a athbhreithniú agus chuige seo tá tús curtha aige le athbhreithniú iomlán
agus cuimsitheach a dhéanamh ar na rioscaí eagraíochtúla agus allamuigh.

Baill an Choiste um Iniúchóireacht & Riosca
An Dochtúir Frances Lucy (Cathaoirleach)
PJ Nally

Fintan Gorman

Folúntas (Ba bhall Lal Faherty go dtí go ndeachaigh sé ar scor i mí an Mheithimh 2015)

Tá Tuarascáil Bhliantúil an Choiste um Iniúchóireacht agus Riosca do 2015 le fáil in Aguisín IV.
Tá sonraí eile faoi bhallracht an Bhoird agus an Choiste le fáili in Aguisín VII.

Nochtuithe Cosanta

Éilíonn Alt 22 den Acht um Nochtuithe Cosanta 2014 go bhfoilseofaí tuarascáil gach bliain a bhaineann le líon na

nochtaithe chosanta a rinneadh sa bhliain roimhe agus aon ghníomh a rinneadh mar fhreagra ar na nochtuithe sin.
Ní bhfuair Iascach Intíre Éireann aon nochtú cosanta sa tréimhse tuarascála suas go dtí an 31 Nollaig 2015.
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Ráiteas an Chathaoirligh faoin Rialú Airgeadais Inmheánach

Agus an ráiteas seo á leagan amach agam, bhíothas ag brath ar ábhar a chuir lucht bainistíochta Iascach Intíre Éireann

ar fáil agus ar an dearbhú a thug lucht iniúchadh inmheánach. I rith an tréimhse idir an 1 Eanáir agus an 31 Nollaig

2015, bhí Bord IFI freagrach as a chinntiú go raibh córas cuí don rialú airgeadais inmheánach i bhfeidhm laistigh den
Ghníomhaireacht.

Dearbhú réasúnta, seachas dearbhú iomlán, is féidir a thabhairt leis na córais a bhí i bhfeidhm ag an mBord go

ndearnadh na sócmhainní a chosaint, go ndearnadh idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndearnadh
earráidí nó mírialtacht ábhartha a chosc nó a bhrath go tráthúil.

Bhí an córas don rialú airgeadais inmheánach bunaithe ar chreatchóras lenar bhain faisnéis bhainistíochta a chur ar
fáil go rialta, gnáis riaracháin lena n-áirítear deighilt maidir le dualgais, agus córas tarmligthe agus cuntasachta. Bhí ag
baint leis go háirithe:
-

-

-

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

Pleananna straitéiseacha agus buiséid bhliantúla arna fhormheas ag an mBord;

Tuarascálacha buiséid ardleibhéil lena ndearnadh athbhreithniú ar fheidhmíocht i gcomórtas leis an mbuiséad

agus a ndearnadh a meas ag gach cruinniú Boird;

D’fhreastail an Príomhfheidhmeannach agus Ceannasaithe Feidhmeannais ar chruinnithe den bhainistíocht

shinsearach an Ceannasaí Airgeadais ina measc, uair sa mhí chun an fheidhmíocht a scrúdú i gcomórtas leis

an mbuiséad agus saincheisteanna airgeadais a raibh tionchar acu ar an eagraíocht a phlé;

Sraith dhaingean de nósanna imeachta a leasaíodh le déanaí;

Iniúchóireacht inmheánach trína ndearnadh monatóireacht ar an gcloí le polasaithe agus le gnáis oibre
a rinne an Coiste Iniúchóireachta;

Coiste Iniúchóireachta a raibh ar a laghad trí bhall den Bhord ann agus a tháinig le chéile ceithre huaire
sa bhliain sa bhliain suas go dtí an 31ú lá de Nollaig 2015. Áirítear ar dhualgais an Choiste sin:
athbhreithniú ar na ráitis airgeadais bhliantúla sula gcuirtear faoi bhráid an Bhoird iad.
plé de réir mar is cuí le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

plé aon fhadhbanna nó imní a tháinig suas i rith na hiniúchóireachta inmheánaí agus seachtraí agus aon cheist

eile a raibh na hiniúchóirí ag iarraidh a phlé leis an gcoiste (nuair nach raibh an bhainistíocht ann da mba ghá sin).
athbhreithniú a dhéanamh ar litir bhainistíochta an iniúchóra seachtraigh maille le freagra an luchta
bainistíochta ina leith.

athbhreithniú a dhéanamh ar chórais rialaithe inmheánacha an Bhoird agus aird faoi leith ar chistí de chuid an AE.
torthaí tábhachtacha aon fhiosrúchán a dhéantar go hinmheánach a mheas maille le freagra an luchta
bainistíochta ina leith.

ceisteanna eile a bhaineann le hábhar, de réir mar a leagann an Bord amach, a mheas.

Tuairiscíonn cathaoirleach an Choiste um Iniúchóireacht agus Riosca go dtí an Bord.
Glacann an Bord príomhchinnidh straitéiseacha agus cruinníonn sé le chéile go tráthrialta chun monatóireacht

a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar phleananna. Is de réir an chúraim a leagann an Bord orthu amháin a fheidhmíonn

an lucht bainistíochta feidhmiúcháin agus sin d’fhonn polasaithe agus socruithe an Bhoird a thabhairt i gcrích. Bíonn
comhairleoirí gairme an Bhoird ar fáil ag an mBord chun dul i gcomhairle leo de réir mar is gá.
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I ndáil leis an tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2015, rinne an Bord athbhreithniú foirmeálta ar éifeachtúlacht an chórais
don rialú airgeadais inmheánach.

Chloígh IFI le Ciorclán 13/2014 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DPER) a bhain le 'Bainistíocht agus

Cuntasacht Deontais ón Státchiste'.

Cosúil le comhlachtaí uile na ranna poiblí, tá IFI ag leanacht d'aghaidh a thabhairt ar an mbaol go bhfuiltear ag brath
an iomarca ar dhaoine aonair ríthábhachtacha mar gheall ar chúinsí seachtaracha áirithe. Bíonn lucht bainistíochta ag
déileáil go leanúnach leis an mbaol, ach seans nach mbeidh sé indéanta a leithéid a dhéanamh amach anseo.

Fintan Gorman

Cathaoirleach
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Na Ráitis Airgeadais 2015
Na Ráitis Airgeadais 2015
IASCACH INTÍRE ÉIREANN
ROGHA SHAMPLACH D'IONCAM AGUS CAITEACHAS AGUS DE CHÚLCHISTÍ IONCAM
COIMEÁDTA Ó NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 12 MHÍ Ó 31 NOLLAIG 2015

Nótaí

2015

Ioncam
Maoiniú Stát agus AE
Deontais Oireachtas
Glanmhaoiniú iarchurtha do phinsin
Ioncam Eile

2

23,875,624

14c

3,635,661

3

Ioncam Iomlán

27,511,285
2,954,681
30,465,966

Caiteachas
Riaracháin

4

5,155,434

Oibriúcháin

5

26,281,389
31,436,823

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain roimh na Leithghabhálacha

(970,857)
12

Aistrigh ó / (go) Cuntas Caipitil

(2,253,690)
(3,224,547)

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain tar éis na Leithghabhálacha
Iarmhéid arna thabhairt ar aghaidh ón 01 Eanáir

6,645,367

Iarmhéid arna thabhairt ar aghaidh ón 31 Nollaig

3,420,820

2015

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain roimh na Leithghabhálacha

(970,857)

Gnóthachain ó thaithí ar oibleagáidí sochair scoir
Athrú san fhoshuíomh maidir le luach láithreach scoir
oibleagáidí sochair

6,499,000

Gnóthachain/(caillteanas) achtúireach iomlán sa bhliain
Coigeartú go dtí Cistiú Shochair Phinsin Iarchurtha
Ioncam Cuimsitheach Eile don bhliain

7,890,000
14b

14,389,000
(14,389,000)
(970,857)
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Aguisíní
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Aguisín I: Ionchúisimh & Fógraí muirear seasta 2015

Ceantar
Abhantraí
an Oirthir

Ceantar
Abhantraí an
Oirdheiscirt

Ceantar
Ceantar
Ceantar
Abhantraí an Abhantraí na Abhantraí
an Iarthair
Iardheiscirt
Sionainne

Ceantar
Abhantraí an
Iarthuaiscirt

Iomlán

Ionchúisimh maidir le Cionta
Iascaigh a bhfuil tús curtha leo

Ionchúisimh maidir le Cionta
Comhshaoil a bhfuil tús curtha leo
Ciontuithe maidir le Cionta
Iascaigh

Ciontuithe maidir le Cionta
Comhshaoil

Cásanna ar rinneadh Achomharc
ina n-aghaidh

Fógraí Muirir Sheasta
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Aguisín II: Tuairiscí faoi Shlad ar Iasc 2015

Ceantar Abhantraí

Slad ar Iasc Áitiúil

Oirthearach

Loch Monalty, Contae Mhuineacháin

Oirthearach

An Chamóg Uachtarach, Baile Átha Cliath

Oirthearach

Oirthearach
Oirthearach

Oirdheisceartach
Oirdheisceartach
Oirdheisceartach

Oirdheisceartach
An tSionainn

An tSionainn

An tSionainn

An tSionainn

Iardheisceartach
Iardheisceartach

Iardheisceartach
Iardheisceartach
Iardheisceartach

Iardheisceartach

Iarthuaisceartach
Iarthuaisceartach

Iarthuaisceartach
Iarthuaisceartach

Abhainn Phroules, Contae Mhuineacháin

Abhainn na Coire Duibhe, Baile Átha Cliath (Sruthán Bhaile Amhlaoibh)
Abhantrach na Canálach Móire, Baile Átha Cliath

An Ghabhlaigh, An Dún Mór, Darú, Contae Laoise

Sruthán Dhroichead Pollfur, Fiodh Ard, Contae Loch Garman
Gleann Gabhla, Kildance, Contae Thiobraid Árann
Lochán Choill Mhinsí, Port Laoise, Contae Laoise

Abhainn Dhrom Camóige, Abhainn na Camóige, Contae Luimnigh
Abhainn Clodiagh, Abhainn Thulach Mhór, Contae Uíbh Fhailí
Abhainn Glosha, Abhantrach na Máighe, Co. Luimnigh
Cuan Thrá Lí - Salán triomaithe. Contae Chiarraí

Taiscumar Charraig an Droichid, Contae Chorcaí
Cockle Strand, An Cruachán, Contae Chorcaí

Inbhear Fourmilewater, Dúras, Contae Chorcaí
Clochán, Contae Chiarraí (ar an bhfarraige)

Canáil Chathair Uí Mhóráin, Trá Lí, Contae Chiarraí
Droichead Wallis, An Fhionnabha, Contae Chorcaí

Killydoon, Drumbannow, Grousehall, Contae an Chabháin
Lisnadarragh, Darkley Shinan, Contae an Chabháin
Loch Killycreeney, Contae an Chabháin

Cnoc an tSagairt, An Chliaifearna, Contae an Chabháin
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Aguisín III: Oibreacha Forbartha maidir leis an tSlatiascaireacht 2015

Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Abhantraí Abhantraí an Abhantraí an Abhantraí na Abhantraí Abhantraí an
an Oirthir Oirdheiscirt Iardheiscirt Sionainne an Iarthair Iarthuaiscirt

Iomlán

Tionscadail Feabhsúcháin Saoráidí
Slatiascaireachta
Infheistíocht i bhFeabhsúchán
Saoráidí Slatiascaireachta (€euro)
(Seachas Tionscadail
Chaomhnaithe Bhradáin)

Stíl, Droichead Coise & Ardán nua
Spásanna nua breise le haghaidh
Iascaireachta a Cruthaíodh
Garbhiascaireacht a aistríodh
laistigh den Réigiún
*Déanann sé seo tagairt do liúis a athshuíodh ó oibriúcháin bhainistíochta stoc
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Aguisín IV:

Ceadúnais Iascaireachta & Iascaigh atá á mbainistiú ag
na Ceantair Abhantraí 2015

Ccadúnais Slatiascaireachta
Bradán/Bric Ghil
Á ndíol trí Dháileoirí
& Ar Líne

Ceadúnais Thráchtála
Bradán Eisithe

Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Abhantraí Abhantraí an Abhantraí an Abhantraí na Abhantraí Abhantraí an
an Oirthir Oirdheiscirt Iardheiscirt Sionainne an Iarthair Iarthuaiscirt

Iomlán

Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Ceantar
Abhantraí Abhantraí an Abhantraí an Abhantraí na Abhantraí Abhantraí an
Iardheiscirt
an Oirthir Oirdheiscirt
Sionainne an Iarthair Iarthuaiscirt

Iomlán

Líon Tarraingthe Príobháideach

Líon Tarraingthe Poiblí faoin Ordú
chun Iascaireacht Bradán a Rialú
(CFSO)
Líon Tarraingthe Áitiúil Speisialta
Sciob-Líon

Eile

Iomláin

Ceadúnais Mangaire Eisithe
Mangairí Bradán/Bric Ghil

Ceantar
Abhantraí
an Oirthir

Ceantar
Abhantraí an
Oirdheiscirt

Ceantar
Ceantar
Ceantar
Abhantraí an Abhantraí na Abhantraí
an Iarthair
Iardheiscirt
Sionainne

Ceantar
Abhantraí an
Iarthuaiscirt

Iomlán

Ceantar
Abhantraí
an Oirthir

Ceantar
Abhantraí an
Oirdheiscirt

Ceantar
Ceantar
Ceantar
Abhantraí an Abhantraí na Abhantraí
Iardheiscirt
an Iarthair
Sionainne

Ceantar
Abhantraí an
Iarthuaiscirt

Iomlán

Mangairí Tionscadail

Ceadúnais le haghaidh
Dreidireachta Oisre

Iascaigh faoi Bhainistíocht IFI
Líon na n-Iascach á mBainistiú
Ioncam Díorthaithe (€)
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Aguisín V:

Ciste Chaomnú an Bhradáin arna Leithroinnt
le linn na bliana 2015

Tionscadail IFI ar ar leithroinneadh Maoiniú- ó Chiste 2014

Leithroinnte

Measúnú Náisiúnta um Chaomhnú an Bhradáin 2015
Tionscadal Clibeála Bradán Atlantach sa Bhóinn 2015
Tionscadal Athshlánaithe Curly Hole, an Bhóinn.

Soláthar seirbhísí comhairliúcháin do dhearadh Bhealach Éisc,
ag an Abhainn Bhán, Drummin Mill, Dún Léire, Co. Lú.

Soláthar seirbhísí comhairliúcháin chun measúnú suímh a dhéanamh maidir
le háiritheoir éisc ar an gCasán, Baile an Tallúnaigh, Co. Lú.
Áiritheoir Éisc an Leaca

Tionscadal Aistrithe Cora Chluain Dalláin

Oibreacha Feabhsúcháin ar an mBealach Éisc ag Droichead Bhaile an
Chaisleáin ar an Dúghlaise, (Craobh-Abhainn den Bhearú)
Feabhas a chur ar Bhealach Éisc Dhroichead na gClas Dubh
(Craobh-Abhainn Clodiagh, An tSiúir), Cluain Fhia, Co. Phort Láirge
Cosaint Bhruacha ar Abhainn Rí, Callainn, Co. Chill Chainnigh
Feabhsúchán ar Abhainn an Chláir

Feabhsúchán ar Abhainn Dhún Coillín

Maoiniú iomlán a leithroinneadh ar Iarratasóirí IFI

Tionscadail Rannpháirtithe ar ar Leithroinneadh Maoiniú - ó Chiste 2014

Leithroinnte

Athshlánú Abhainn Ghleann Toirc - Céim 2

Athshlánú Abhainn Ghleann na Muaidhe - An t-armúr carraige a dheisiú agus síolta
a bhaint amach
Feabhsúchán Abhainn an Leasa Léith - Céim 2

Tionscadal Athshlánaithe Abhainn Bhaile Throimléid - Céim 2
Tionscadal Bradán Áth na Sceire
Céim 3 An Abhainn Bhuí

An Abhainn Dubh Uachtarach (Craobh-Abhainn den Bhóinn)

Feabhsúchán ar Abhainn Martry (Craobh-Abhainn den Abhainn Dubh)

An Leamhain - Lochán Carraige Broderick
An Leamhain - Iascach O'Connor

Oibreacha Cosanta Bruacha ar an tSiúr ag An Neadán, Ard Fhíonáin,
Co. Thiobraid Árann

Tionscadal an Bhrosnaí Beag

Athshlánú ar na limistéir Scéachtana Bradán ar an nGaothach
Prúnáil Crann & Tógáil Coraí ar Abhainn Dhoire Úbair

Maoiniú iomlán a leithroinneadh ar Iarratasóirí IFI

Acmhainn Iascach Intíre & Slatiascaireachta Farraige na hÉireann
81

2015 / Tuarascáil Bhliantúil Iascach Intíre Éireann

Aguisín VI:

Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca ar
Iascach Intíre Éireann– An Bhliain dár críoch 31ú Nollaig 2015

Clár na nÁbhar
1.1

BROLLACH

56

1.2.1

Baill an Choiste faoi láthair

57

1.2

1.2.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

BALLRACHT DEN CHOISTE INIÚCHÓIREACHTA & RIOSCA
Cruinnithe an Choiste

RÓIL AGUS FREAGRACHTAÍ AN CHOISTE INIÚCHÓIREACHTA & RIOSCA

I RITH 2015 DHÍRIGH OBAIR AN CHOISTE INIÚCHÓIREACHTA & RIOSCA AR:
ARD-REACHTAIRE CUNTAS & CISTE
TOSAÍOCHTAÍ DON BHLIAIN 2016

57

57

58

59

60

60

CRÍOCH

60
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1.1 Brollach

Is achoimre ar phríomhfheidhmeanna agus ar phríomhthorthaí an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca don bhliain

2015 an tuarascáil bhliantúil seo. Áirítear leis seo eolas ginearálta ar bhaill an choiste le líon agus dátaí na gcruinnithe

coiste a tharla i rith na bliana. Leagtar amach go mion na cúramaí agus na dualgaisí atá ar an gcoiste iniúchóireachta

agus riosca. Dhírigh obair an choiste i rith 2015 ar roinnt ghníomhaíochtaí de chuid IFI a athbhreithniú, lena n-áirítear
tairiscintí, beartais córais agus caiteachais chaipitiúil. Ónar bunaíodh é i 2010, gairtear an Coiste Iniúchóireachta

ar an gCoiste ach i Nollaig 2015, glacadh leis an teideal nua Coiste Iniúchóireachta agus Riosca chun béim a chur ar
a chúram maidir le riosca agus chun an cúram sin a threisiú.

An Dochtúir Frances Lucy

Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta & Riosca

1.2 Ballracht den Choiste Iniúchóireachta & Riosca
1.2.1 BAILL AN CHOISTE FAOI LÁTHAIR

An Dochtúir Frances Lucy
An tUasal Fintan Gorman

An tUasal Peter John Nally
Ba mhaith leis an gCoiste buíochas a ghabháil le Lal Faherty, a ndeachaigh ar scoir ó Bhord Iascach Intíre Éireann ar

an 30ú lá de Mheitheamh 2015, as an obair dhíograsach agus thiomanta a rinne sé ar son an Choiste. Ba mhaith liom

freisin ár mbuíochas a ghabháil le Fintan Gorman a ainmníodh mar Chathaoirleach an Choiste sular ainmníodh mar

Chathaoirleach an Bhoird é i mí Iúil 2015. Ba mhór an onóir dom gur ainmníodh mé mar Chathaoirleach an Choiste ag
cruinniú an 3ú lá de Nollaig.

1.2.2 CRUINNITHE AN CHOISTE

De réir théarmaí tagartha an Choiste Iniúchóireachta & Riosca ní mór don Choiste teacht le chéile ar a laghad ceithre

huaire in aghaidh na bliana. Bhuail an Coiste le chéile ar an 16ú lá d'Aibreán, an 18ú lá de Mheitheamh, an 17ú lá de
Mheán Fómhair agus an 3ú lá de Nollaig.

Ar a bharr sin, tugadh cuireadh don POF, an Dochtúir Ciaran Byrne agus don Cheannasaí Airgeadais agus CTE, Pat Doherty,

freastail ar na cruinnithe. Tugadh deis d'oifigigh eile den eagraíocht bualadh le chéile agus tuairisc a thabhairt don Choiste
ar ábhair ar leith agus d'fhreastail an t-Iniúchóir Inmheánach seachtrach ar an gcruinniú a tharla i mí Mheithimh.
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1.3 Cúramaí agus Dualgais an Choiste Iniúchóireachta & Riosca
1.

Athbhreithniú ar na ráitis airgeadais bhliantúla sula gcuirtear faoi bhráid an Bhoird iad, agus go mór mór i dtaca le:

➢

Príomhréimsí Breithiúnacha;

➢
➢

hAon athruithe a tharla i mbeartas nó i gcleachtais chuntasaíochta;

Coigeartuithe suntasacha atá ann mar thoradh ar an iniúchóireacht;

➢

Comhlíonadh chaighdeáin chuntasaíochta.

2.

Nádúr agus raon na hiniúchóireachta a phlé leis an iniúchóir seachtrach sula dtosnaíonn an iniúchóireacht;

3.
4.
5.

Fadhbanna agus amhrais a thagann anuas le linn na n-iniúchóireachtaí idirlinne agus deiridh a phlé agus

aon ábhar gur mhaith leis an iniúchóir a phlé (nuair nach bhfuil an bhainistíocht ann más gá sin);

Ráiteas an Bhoird maidir le córais rialaithe inmheánacha a athbhreithniú ag déanamh tagairt ar leith
do chistí an AE;

An clár iniúchóireachta inmheánaí a athbhreithniú; comhordú idir na hiniúchóirí inmheánacha agus

seachtracha a chinntiú; gur pléadh go cuimsitheach leis na ceisteanna a luaigh an iniúchóir seachtrach;

agus go ndéantar cinnte de go bhfuil acmhainní dóthanacha á chur ar fáil don fheidhm iniúchóireachta

agus go bhfuil an seasamh ceart aici laistigh den Bhord.
6.
7.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Torthaí tábhachtacha aon fhiosrúchán a dhéantar go hinmheánach a mheas maille le freagra an luchta
bainistíochta ina leith;

ceisteanna eile a bhaineann le hábhar, de réir mar a leagann an Bord amach iad, a mheas: -

Nósanna imeachta agus doiciméid inmheánacha
Iniúchóireacht seachtrach

Athbhreithniú ar rialú an bhuiséid
Cód cleachtais agus eitic

Tionscnaimh shábhála costais

Bainistíocht/Tuairisciú feidhmíochta

➢

Bainistíocht Riosca

8.

Ba cheart aon nithe iniúchóireachta/inmheánacha a bhaineann le réimse freagraíochtaí an Bhoird

a chur in iúl don Bhord chomh luath agus a shainaithnítear iad.

9.

Ba cheart don Choiste freisin aird a thabhairt ar:

➢

ar fheasacht na foirne futhu; agus

éifeachtacht agus leordhóthanacht beartais fhrith-chalaoise, fhrith-éillithe agus nochtaithe chosanta agus
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➢
➢

breathnú an gcabhraíonn rialú airgeadais, agus struchtúr tarmligin, leis an eagraíocht a cuid cuspóirí a bhaint

amach ar bhonn luacha ar airgead;

cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na nósanna imeachta maidir le breithmheas a dhéanamh ar infheistíochtaí

oiriúnach don fheidhm agus an bhfuil nó nach bhfuil siad ag comhlíonadh dea-chleachtais, prionsabail agus
riachtanais chuí an chóid cód chaiteachais phoiblí san áireamh;

1.4 I rith 2015, dhírigh obair an Choiste Iniúchóireachta & Riosca ar:
Rinne an Coiste athbhreithnithe ar na gníomhaíochtaí seo a leanas;
•

tairiscintí a lorg ón bpobal maidir le ceadúnú Lóiste agus Iascach Eas Liath ar Iascach na hOirimhe

•

Tairscint ailtireachta agus tógála IFI maidir le feistiú an Ionaid nua Lóistíochta & Taighde ag Citywest in ionad

•

Athbhreithniú cuimsitheach ar ghnéithe úsáide agus luach ar airgead an chórais chumarsáide TETRA

•

Athbhreithniú agus ceadú Bheartas Bhainistíochta Cisteáin IFI.

•

Rinne an Coiste athbhreithniú ar chaiteachas caipitiúil sula ndearna an Bord athbhreithniú air.

•

D'aontaigh an Coiste go gcuirfidh ar leathtaobh a dhóthan ama roimh tús a chur le cruinnithe an choiste

•

OCeann de phríomhchúramaí an Choiste Iniúchóireachta & Riosca ná athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtach

➢

Rinneadh Beartas Bainistíochta Riosca leasaithe a fhormheas agus a ghlacadh a mholadh don Bhord.

➢

Cur le próifíl an riosca – rinneadh athbhreithniú ar Théarmaí Tagartha an Choiste Iniúchóireachta chun béim

sa Chaoláire Rua.

na saotharlainne agus na bhfoirgneamh trádstórais a bhí tógtha ar léas againn i Sord.

a raibh á thriail ag foireann IFI.

Iniúchóireachta & Riosca chun go mbeadh am ag baill ceisteanna a phlé sula mbeadh an feidhmiúchán i láthair.

an phróisis bhainistíochta riosca.

a chur ar chúram an Choiste maidir le riosca agus an cúram sin a threisiú. Ghlac an Coiste le teideal

nua an Choiste Iniúchóireachta & Riosca i ndiaidh an chruinnithe a tharla ar an 3ú lá de Nollaig.
➢

Tarraingíodh suas treochlár do chlár riosca leasaithe don bhliain 2016.
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1.5 Ard-Reachtaire Cuntas & Ciste

Tá caidreamh oibre proifisiúnta ag an gCoiste Iniúchóireachta & Riosca le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

(C&AG), agus tugtar tuairisc ar gach ní suntasach a thagann anuas don C&AG. Bhuail an Coiste le hionadaí

an Ard-Reachtaire Cuntas & Ciste trí mheán theileachomhdhála.

1.6 Tosaíochtaí don bhliain 2016
-

Déanamh cinnte de go leantar ar aghaidh ag cur i bhfeidhm Plean Iniúchóireachta Inmheánach IFI 2015-2017

-

Cinntiú go gcuirtear chun cinn Bainistíocht an Fhlít ar bhonn luach ar airgead

-

Oibriú i gcomhar leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste chun iniúchóireacht shásúil a bhaint amach
Athbreithniú ar stádas maoinithe IFI a chur i gcríoch
An treochlár maidir le Clár Riosca a sholáthar

Athbhreithniú Seachtrach ar Éifeachtacht an Choiste Iniúchóireachta & Riosca a dhéanamh
Baill a bhfuil an cháilíocht chuí acu a cheapadh don Choiste Iniúchóireachta & Riosca

1.7 Críoch

Ba mhaith leis an gCoiste buíochas a ghabháil le foireann Iascach Intíre Éireann as an gcomhoibriú agus an cabhair a

thug siad i rith na bliana. Rinneadh dul chun cinn maidir le tionscnaimh luach ar airgead, bearta sábhála costais agus

cuntasacht d'airgead na gcáiníocóir. Tá an Coiste Iniúchóireacht & Riosca sásta, go ginearálta, go bhfuil córais

rialaithe dhóthanacha i bhfeidhm tríd síos an eagraíocht.
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Aguisín VII:

Méideanna á Íocadh do Chomhaltaí Boird sna
12 Mhí dár chríoch an 31ú Nollaig 2015

Míleáiste &
Cothú

Táillí & Luach
Saothair

Brendan O'Mahony (An Cathaoirleach atá ag éirí as) 4
Fintan Gorman (An Cathaoirleach faoi láthair) 1 **
Lai Faherty 1,4

Dr Frances Lucy 1,5
John Geary 2,3

Marcus MacMahon 2,3
Peter John Nally 1
Martin McEnroe
Niall Greene

Sean Coady 6

Freastalaíonn cuid de na comhaltaí ar fhochoistí an Bhoird:
1. a sheasann don Choiste Iniúchóireachta & Riosca
2. a sheasann don Fhochoiste Réadmhaoine
3. an téarma dár chríoch Samhain 2015

4. an téarma dár chríoch Meitheamh 2015

5. arna ceapadh ar an mBord Márta 2015 - téarma 5 bliana
6. arna ceapadh ar an mBord Samhain 2015

** arna ceapadh mar Chathaoirleach an 1ú lá d'Iúil 2015
* go dtí an euro is gaire
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