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Efni: Umsögn LS við frumvarp um breytingu á
lögum um umgengni um nytjastofna sjávar 
og lögum um Fiskistofu (eftirlit með 
vigtunarleyfishöfum).
Þingskjal 544 -  412. mál.

Landssambandi smábátaeigenda (LS) hefur verið kynnt drög að frumvarpinu. LS fagnar 
framkomnu frumvarpi og hvetur nefndina að afgreiða það sem fyrst.

Gildandi vigtarreglur hafa fengið það orð á sig, og ekki að ástæðulausu að þar sé að 
finna stærstu ívilnun til kvóta sem í gildi er. LS hefur margsinnis vakið athygli á því 
ófremdarástandi sem ófullnægjandi ákvæði laganna leiða af sér varðandi gríðarlega 
mismunun. LS harmar að ekki skuli hafa verið brugðist fyrr við ábendingum félagsins. 
Eftirfarandi tilvitnun úr 2. kafla greinargerðar með frumvarpinu styður framangreint:

„Fískístofa hefur staðfest að í  víssum tilvikum komi íIjós lægra íshlutfallþegar 
staðið er yfir endurvigtun en þegar ekkert opinbert eftirlit er við haft. Þannig 
er rökstuddur grunur um að aflamagn sé íþessum tilvikum skráð minna en 
það raunverulega er. Nauðsynlegt erþvíað styrkja heimildir Fiskistofu t l  að 
hafa virkara eftírlit með vigtunarleyfishöfum þegar rökstuddur grunur er um 
ranga skráningu íshlutfalls.“

Það er skoðun LS að frumvarpið auki mjög á áreiðanleika við vigtun sjávarafla og dragi 
þar með úr þeirri mismunun sem í gangi hefur verið. Sú snjalla lausn sem frumvarpið 
boðar er sniðin til að vera íþyngjandi fyrir þá aðila sem ekki fara eftir þeim reglum sem 
gilda um vigtun, sbr. eftirfarandi tilvitnun úr 6. kafla greinargerðar frumvarpsins:

„Fari vigtunarleyfishafar eftir þeim lögum og reglum sem gilda um vigtun og 
skráningu sjávarafla þá mun efni frumvarpsins ekki reynastþeim íþyngjandi á 
neinn hátt. Einungis íþeim tiifeiium þegar reglum er ekki fylgt verður efni 
frumvarpsins íþyngjandi.“
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Liðin eru rúm þrjú ár frá því LS gaf umsögn um þáverandi tillögu að breyttum reglum um 
skráningu og vigtun sjávarafla. Þar sagði m.a. eftirfarandi:

„  bréfi ráðuneytisins segir að ein aigengasta leiðin til að skjóta undan afía sé 
að skrá íshlutfall í  afía hærra en það er í  raun “

I tillögum ráðuneytisins voru gefnir tveir kostir og varð það niðurstaða LS að mæla með 
að vigtun væri lokið á hafnarvog.

Öðru sinni gaf LS umsögn við sambærilegt málefni 25. september 2015. I niðurlagi 
þeirrar umsagnar var lýst vonbrigðum með hversu málið hefði tafist.

Sú leið sem nú er lögð til er að mati LS einföld en að sama skapi skilvirk og hittir þá fyrir 
sem notið hafa ívilnunar með vigtun á undanförnum árum. Það er einnig mat félagsins 
að af öllum þeim tillögum sem hingað til hafa komið fram til að koma í veg fyrir þjófnað 
með rangri vigtun sé þessi sú besta til að ráðast að þessari meinsemd.

LS ítrekar það sem fram er komið að nefndin afgreiði frumvarpið sem fyrst til 2. umræðu 
og hvetur til samþykktar frumvarpsins til laga sem fyrst.
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