
Nd. 1064. Nefndarálit [86. mál]
um frv. till. um breyt. á I nr. 97/1985, um stjórn fiskveiða 1986--1987.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin ræddi frv. á allmörgum fundum og bárust henni níu umsagnir. Í þeim öllum er
mælt gegn samþykkt frv. nema í umsögn bæjarstjórnar Keflavíkur sem fagnaði frv.
Umsagnirnar fylgja með nefndaráliti þessu sem fylgiskjöl.

Bjarni Einarsson aðstoðarforstjóri og Sigurður Guðmundsson, forstöðumaður þróun-
arsviðs Byggðastofnunar, mættu hjá nefndinni og gáfu upplýsingar um hvaða áhrif 2. gr. frv.
hefði haft á úthlutun kvóta einstakra byggðarlaga árið 1986 ef þá hefði verið eftir henni
farið. Þær bera með sér að minnkun þorskkvótans hefði numið 44,4% í þeim byggðarlögum
þar sem minna en 35% vinnuaflsins starfar við fiskveiðar og fiskvinnslu, sbr. meðfylgjandi
töflu. Ófyrirsjáanlegt er hvaða áhrif það mundi hafa fyrir þau byggðarlög en hætt við að
útgerð legðist þar af.

Meiri hl. nefndarinnar leggur því til frv. verði fellt.

Alþingi, 18. mars 1987.

Stefán Guðmundsson,
form.

Ingvar Gíslason.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr.

Pétur Sigurðsson.

Halldór Blöndal,
frsm.

Gunnar G. Schram.

Fylgiskjal I.

Staðir þar sem sjávarútvegur var minni en 35% ársverka 1986.
ÚthIutaður þorskkvóti

Hlutur ÚthIutaður Hlutfall af
útvegs kvóti kvóta 1986 minnkar um yrði

Keflavík .................... 16 11 306 3.8 5024 6282
Njarðvík ................... 14 1 739 0.6 773 966
Vogar ...................... 25 1188 0.4 528 660
Hafnarfjörður ............... 8 10 276 3.4 4566 5710
Kópavogur ................. 3 1654 0.6 735 919
Reykjavík .................. 3 22489 7.5 9993 12496
Akranes .................... 23 9549 3.2 4243 5306
Ísafjörður .................. 34 12733 4.3 5658 7075
Hvammstangi ............... 15 1 192 0.4 530 662
Blönduós ................... 7 210 0.1 93 117
Sauð árkrókur ............... 16 6047 2.0 2687 3360
Siglufjörður ................. 34 9041 3.0 4017 5024
Akureyri ................... 10 10 482 3.5 4658 5824
Húsavík .................... 26 6885 2.3 3059 3826
Kópasker ................... 12 778 0.3 346 432
Bakkafjörður ............... 33 1460 0.5 649 811
Borgarfjörður eystri .......... 32 560 0.2 249 311

107589 36.0 47806 59783

Landið ..................... 12 298824 100.0
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Fylgiskjal II.

Umsögn bæjarstjórnar Ketlavíkur um kvótafrumvarpið.
Umsögn varðandi breytingu á lögum nr. 97/1985, um stjórn fiskveiða 1986-1987, skv.

frumvarpi nr. 86 á 109. löggjafarþingi.
Fagna ber þessu frumvarpi, því kvótafyrirkomulagið hefur komið mjög illa við útgerð

og fiskvinnslu í Keflavík og Garðinum. Frumvarp nr. 86 mun þó einungis draga eitthvað úr
misrétti kvótakerfisins. Það er skoðun undirritaðs að engin byggðakjarni hafi orðið fyrir
jafnmiklum búsifjum og Keflavík - Garðurinn. Keflavík, Njarðvík og Garðurinn hefur í
gegnum tíðina verið eitt og sama atvinnusvæðið. Í greinargerðinni með frumvarpinu er sagt
að kvótinn svokallaði hafi valdið mörgum byggðarlögum þungum búsifjum.

Ástæður þess að Keflavík og nágrenni fóru illa út úr afgreiðslu kvótakerfisins eru:
1. Á viðmiðunarárum fyrir setningu kvótakerfisins var afli í Keflavík lakari en mörg ár þar

á undan, miðað við sókn.
2. Afli veiðiskipa í Keflavík og nágrenni hefur verið verðminni miðað við tonnafjölda (að

línuafla undanskildum), þ.e. meiri karfi og ufsi, en afli margra byggðarlaga. Utgerðar-
kostnaður pr. tonn hefur verið hærri í Keflavík en víða annars staðar.

3. Línuútgerð hefur alltaf verið mikil í Keflavík, enda línuafli besta hráefni til vinnslu. Þar
sem 50% af línuaflanum á tímabilinu nóv.-febr., er utan kvóta þá kemur kvótakerfið
harkalegar niður á Keflavík en t.d. Grindavík þar sem netaútgerð hefur í mörg ár verið
hlutfallslega meiri í Grindavík en í Keflavík. Keflavík og Grindavík voru svipuð í afla á
árum fyrir viðmiðunarár kvótakerfisins. Bátar, sem ekki fóru á línu áður, geta nú farið á
línu í nóv+-febr., en við það skerðist kvótinn lítið og geta því aukið heildarkvótann,
jafnframt klárað kvótann á tímabilinu mars--okt.

4. Þegar kvótakerfið var sett á voru miklir erfiðleikar í útgerð og fiskvinnslu árin á undan
hjá útgerðaraðilum í Keflavík. Með óréttlátu kvótakerfi gagnvart Keflavík í samanburði
við mörg önnur byggðarlög hafa mörg fiskiskip verið seld frá Keflavík og Garðinum
vegna þess að útgerðaraðilar hafa hreinlega gefist upp eða farið á hausinn.

5. Keflavík hefur einnig orðið útundan í humarkvóta þó að Keflvíkingar hafi fyrstir hafið
humarveiðar. Þá er miklum loðnu- og síldarafla Keflavíkurbáta landað til vinnslu í
öðrum byggðarlögum. Þrátt fyrir það er kvóti Keflavíkurbáta hvað minnstur pr.
veiðiskip.
Þrátt fyrir að þetta frumvarp breyti lögum nr. 97/1985, þá helst hin óréttláta

kvótaskipting varðandi Keflavík.
Þetta frumvarp gengur allt of skammt til að ná fram réttlátri skiptingu kvótans, enda

virðist það fyrst og fremst gert til að auka afla báta undir 10 brl. Benda má á að enginn
flutningsmaður frumvarpsins er úr Reykjaneskjördæmi. Breytingar eru nauðsynlegar á
kvóta báta frá Keflavík til að treysta útgerð og fiskvinnslu á svæðinu vegna mikils samdráttar
og erfiðleika undanfarin ár.

Af ofangreindum ástæðum og því óréttlæti, sem kvótinn hefur leitt af sér fyrir Keflavík,
samþykkti bæjarstjórn Keflavíkur 4. nóv. 1986 tillögu þess efnis að gerð yrði úttekt á
áhrifum kvótakerfisins á sjávarútveg í Keflavík og nágrenni. Að þessu verkefni er verið að
vinna og mun úttektinni líklega ljúka seinni hluta febrúar 1987.
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Fylgiskjal lll.

Umsögn bæjarstjórnar Akureyrar.
Bæjarstjórn hefur á fundi sínum í gær samþykkt eftirfarandi úr gerðabók atvinnumála-

nefndar, dags. 13. janúar 1987:
"Tekið fyrir erindi frá sjávarútvegsnefnd neðri deildar Alþingis, dags. ll. desember

1986, þar sem farið er fram á umsögn atvinnumálanefndar Akureyrar á frumvarpi tillaga um
breytingu á stjórn fiskveiða 1986--1987.Aðalatriði frumvarps þessa er að í byggðarlögum þar
sem 35% vinnuafls starfar við fiskveiðar og fiskvinnslu skal heimil aukning á aflamarki og
sóknarmarki a.m.k. 25% frá því sem ella hefði orðið.

Atvinnumálanefnd mælir gegn samþykkt þessa frumvarps. Ekki verður betur séð en
samþykkt þessa frumvarps þýði minnkun á þeim kvóta sem kemur til úthlutunar skipa sem
gerð eru út frá Akureyri, þar sem ekki er séð að um aukningu á heildarkvóta verði að ræða.

Sjávarútvegur er ein mikilvægasta atvinnugreinin á Akureyri og mundi skerðing á afla
hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir atvinnulíf bæjarins."

Fylgiskjal IV.

Umsögn borgarráðs.
Á fundi borgarráðs í gær 13. janúar 1987, var lögð fram tillaga framkvæmdastjóra

lögfræði- og stjórnsýsludeildar að umsögn um frumvarp til laga um breytingu á stjórn
fiskveiða, sbr. bréf sjávarútvegsnefndar frá 11. f.m.

Borgarráð samþykkti umsögnina og er því mælt gegn samþykkt frumvarpsins.
Umsögnin er svohljóðandi:
Borgarráð hefur vísað til umsagnar bréfi sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis frá

ll. desember S.l. þar sem óskað er umsagnar um frumvarp tillaga um breytingu á lögum nr.
97/1985, um stjórnun fiskveiða 1986--1987.

Í frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að lögin um stjórn fiskveiða taki ekki til línu og
handfæraveiða og í öðru lagi er lagt til að við úthlutun á aflamarki og sóknarmarki til
einstakra skipa beri ráðherra að taka sérstakt tillit til þess ef skip er gert út í byggðarlagi þar
sem a.m.k. 35% vinnuafls starfar við fiskveiðar og fiskvinnslu. Er lagt til að þá megi auka
aflamagn um að minnsta kosti 25% ef eftir því er leitað.

Löggjöfin um stjórn fiskveiða er umdeild, en hún byggist þó í stórum dráttum á
samkomulagi hagsmunaaðilja. Ef breyta á þeim atriðum hennar, sem hér um ræðir, hljóta
önnur atriði að koma jafnframt til skoðunar og er ljóst að þá geta komið upp harðvítugar
deilur milli íbúa einstakra landshluta og annarra þeirra sem hlut eiga að máli.

Lagt er því til að borgarráð mæli gegn samþykkt frumvarpsins.
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Fylgiskjal V.

Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Á stjórnarfundi Sambands ísl. sveitarfélaga 23. þ.m. var lagt fram bréf sjávarútvegs-

nefndar neðri deildar Alþingis, dags. 11. desember þar sem leitað er umsagnar um frumvarp
til laga um breyt. á lögum um stjórn fiskveiða.

Stjórnin samþykkti að mæla gegn frumvarpinu.

Fylgiskjal VI.

Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna.
Á aðalfundi LÍÚ í nóvember s.l. var samþykkt samhljóða að óska eftir að ekki verði

gerðar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða á gildistíma þeirra eða til næstu áramóta.
Stjórn LÍÚ hefur fjallað um efni fyrrgreinds frumvarps og samþykkti einróma að mæla

gegn samþykkt þess.
Stjórn LÍÚ lýsir furðu sinni á þeim sjónarmiðum sem fram koma í frumvarpinu um að

mismuna útgerðum, sjómönnum og fiskvinnslufólki í þeim byggðarlögum þar sem færri en
35% vinnuafls starfa við fiskvinnslu miðað við þá staði þar sem fleiri vinna við fiskvinnslu.
Stjórn LÍÚ er ómögulegt að skilja hvers fólk á að gjalda þótt færri vinni við fiskvinnslu en
35% íbúa.

Fylgiskjal VII.

Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands Íslands.
(8. jan. 1987.)

Álit sambandsstjórnar er á þá leið að erfitt verði að koma tillögunum til framkvæmdar
eða þær reynist nær óframkvæmanlegar í reynd.

Farmanna- og fiskimannasamband Íslands leggst því gegn frumvarpinu í núverandi
mynd.

Alþt. 1986. A. (109. löggjafarþing). 264
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Fylgiskjal VIII.

Umsögn bæjarstjórnar Sauðárkróks.
(30. des. 1986.)

Bæjarstjórn Sauðárkróks er andvíg þeim breytingartillögum sem fram koma í þskj. 86.

Fylgiskjal IX.

Umsögn bæjarráðs Húsavíkur.
Á fundi í bæjarráði Húsavíkur 13. janúar 1987 var tekið fyrir erindi er varðar umsögn

um frv. tillaga um breytingu á lögum nr. 97/1985, um stjórn fiskveiða 1986-1987, en málið
hafði áður verið kynnt í bæjarráði hinn 16. desember s.l.

Á fundi bæjarráðs hinn 13. janúar var svohljóðandi bókun gerð:
"Vísað er í bókun bæjarráðs frá 16. desember s.l., lið 22.
Bæjarráð getur ekki tekið undir efni frumvarpsins."

Fylgiskjal X.

Umsögn bæjarstjórnar Hafnarfjarðar.
Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 3. febrúar s.l. var eftirfarandi samþykkt gerð:
"Bæjarstjórn Hafnarfjarðar mælir eindregið gegn frumvarpi því sem hér um ræðir um

breytingu á lögum nr. 97/1985, um stjórn fiskveiða, og vísar í því sambandi til bókunar
atvinnumálanefndar Hafnarfjarðar frá 15. janúar s.l."

Bókun sú er hér um ræðir hljóðar svo:
"Frumvarpið hefur fulla samúð nefndarmanna en ljóst er að tilfærsla á kvóta til smærri

sjávarplássa kemur til með að hafa áhrif á kvóta stærri byggðarlaga með tilheyrandi áhrifum
á atvinnuástand þeirra. Frumvarpið gefur einnig fordæmi t.d. fyrir ráðherra að ganga enn
lengra í ráðsmennsku með kvótann með hliðsjón af öðrum ytri aðstæðum svo sem góðu
tímabundnu atvinnuástandi t.d. í Hafnarfirði og því skuli kvóti þar minnkaður enn frekar.
Atvinnumálanefnd treystir sér ekki til að mæla með slíkri einhliða tilfærslu á kvóta án frekari
rökstuðnings þar með talið fyrirliggjandi athuganir á hvaða áhrif þetta hefur á kvóta til
stærri byggðarlaga."
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