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Umsögn SFS vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um veiðigjald, nr. 74/2012 
(endurreikningur veiðigjalds 2018)

Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) hafa borist til umsagnar frumvarp 
atvinnuveganefndar Alþingis til breytinga á lögum um veiðigjald, nr. 74/2012, þar sem mælt 
er fyrir um endurreikning veiðigjalds árið 2018 vegna verri afkomu í sjávarútvegi. Samtökin 
gera eftirgreindar athugasemdir við frumvarpið.

Almennt
Það var tímabært að yfirvöld og atvinnuveganefnd gerðu sér grein fyrir skaðsemi hás 
veiðigjalds á yfirstandandi fiskveiðiári. Ríflega tvöföldun á gjaldinu á milli fiskveiðiára, 
samhliða verulega lakari afkomu, miklum kostnaðarhækkunum og sterkara gengi, er úr öllu 
hófi.

Það hefur legið ljóst fyrir frá því í september 2017, er nýtt fiskveiðiár hófst, að veiðigjaldið 
myndi reynast mörgum fyrirtækjum ofviða. Veiðigjald á margar mikilvægar tegundir rúmlega 
tvöfaldaðist þá í einu vetfangi. Veiðigjald á þorsk hækkaði til að mynda um 107%, úr 11,09 
krónum í 22,98 krónur. Þess eru dæmi að fyrirtæki hafi þurft að sæta allt að fimmföldun á 
gjaldinu. Hjá mörgum fyrirtækjum er veiðigjaldið nú orðið næststærsti einstaki gjaldaliðurinn, 
á eftir launum. Hækkunin kom sér, eðli máls samkvæmt, illa fyrir öll fyrirtæki. Þó má vera ljóst 
að fyrirtæki eru misvel í stakk búin til þess að takast á við svo mikla hækkun á einum gjaldalið. 
Jafnframt hafa mörg þeirra sem hvað lökust eru stödd fengið á sig mesta hækkun.

Með óbreyttri álagningu hefðu sjávarútvegsfyrirtæki í raun þurft að greiða allt að 60% 
tekjuskatt á þessu ári, þegar veiðigjaldi hefur verið bætt við tekjuskattinn. Það hlýtur hver 
maður að sjá, að ekkert fyrirtæki verður rekið til lengdar undir þessum álögum. Gjaldtakan 
skaðar ekki aðeins sjávarútvegsfyrirtæki, heldur dregur hún úr samkeppnishæfni íslensks 
sjávarútvegs og kemur þannig í veg fyrir að sjávarútvegur geti áfram lagt til hagvaxtar og 
hagsældar landsins með mikilvægum gjaldeyristekjum. Sú þróun gengur í berhögg við þann 
vilja stjórnvalda, sem fram kemur í stjórnarsáttmála, um að tryggja þurfi samkeppnihæfni 
íslensks sjávarútvegs á alþjóðlegum mörkuðum og að hann geti áfram staðið að nýsköpun og 
vöruþróun til að auka virði afurðanna.
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SFS vöruðu við því strax í júlí á síðasta ári að gjaldtakan yrði úr hófi og að hún myndi hafa 
skaðleg áhrif á íslenskan sjávarútveg. Þá hefði gjaldtakan einnig slæm áhrif fyrirtæki, 
sveitarfélög og einstaklinga sem reiða sig með einum eða öðrum hætti á tekjur frá sjávarútvegi. 
Skýrsla Deloitte, sem þáverandi formaður atvinnuveganefndar og þáverandi 
sjávarútvegsráðherra óskuðu sameiginlega eftir haustið 2017, um stöðu í sjávarútvegi, lá fyrir 
í mars síðastliðnum. Skýrslan staðfesti verulega verri afkomu nú miðað við árið 2015 og 
almennt erfið rekstrarskilyrði, sem ekki er fyrirséð að breytist í náinni framtíð.

Samkvæmt gildandi lögum rennur reikniregla veiðigjalds út hinn 1. september næstkomandi 
þegar nýtt fiskveiðiár hefst. Af þeim sökum hefur legið fyrir að aðkomu Alþingis væri þörf, 
svo fremi sem fyrirhugað væri að leggja áfram á veiðigjald. SFS styður frumvarp þess efnis 
sem boðar leiðréttingu vegna gjörbreyttra rekstrarskilyrða sem útreikningar veiðigjalds byggja 
á, enda hafa samtökin sjálf kynnt ítarlegar tillögur þess efnis. Svo virðist sem ekki hafi náðst 
að ljúka vinnu við nýja reiknireglu veiðigjalds, sem gilda á til frambúðar, og er frumvarp það 
sem nú liggur fyrir því lagt fram. Er þar því í raun aðeins boðuð bráðabirgðalausn til ársloka.

Tillögur frumvarps þess sem hér er fjallað um varða leiðréttingu á veiðigjaldi vegna breyttra 
skilyrða í rekstri ársins 2017, í stað þess að styðjast við afkomu ársins 2015. Frumvarpið tekur 
þó einungis að takmörkuðu leyti tillit til þeirra breyttu aðstæðna og þá um leið breyttra forsenda 
sem reiknigrunnur veiðigjalds byggist á. Í þessu samhengi ber að nefna þá nauðsyn að færa 
viðmiðunarár í afkomu nær álagningu gjaldsins, þannig að álagning taki ekki mið af afkomu 
fyrir 2-3 árum, enda geta rekstrarskilyrði fyrirtækja gjörbreyst á þeim tíma líkt og raun ber 
vitni. Leiðréttinga er þó enn þörf á fleiri forsendum sem eru beinlínis rangar. Miðað við orðalag 
í athugasemdum frumvarpsins virðist þó sem þær bíði heildarendurskoðunar sem fram mun 
fara í haust. SFS taka því undir frumvarpið, að því leyti að nauðsynlegt er að færa 
viðmiðunartímabil gjaldtökunnar nær í tíma. Samtökin telja þó nauðsynlegt að gera nokkrar 
breytingar.

Hér verður ífyrsta lagi fj allað stuttlega um rekstrarskilyrði og stöðu í sjávarútvegi, enda byggir 
frumvarpið að öllu leyti á þessum þáttum. Þá verður í  öðru lagi vikið að hlutfalli leiðréttingar. 
I  þriðja lagi verður vikið að gjaldtöku af tegundum sem ekki hafa verið kvótasettar og



meðaflategundum. Í  fjórða lagi verður fjallað um tillögur frumvarpsins um breytt 
afsláttafyrirkomulag. Að lokum verða athugasemdir SFS teknar stuttlega saman.

Erfið rekstrarskilyrði og lakari afkoma
SFS fagnar því að leitað hafi verið eftir faglegri ráðgjöf hjá bæði Deloitte og veiðigjaldanefnd 
til að meta afkomu fyrirtækja í sjávarútvegi. Ekkert í þeirri úttekt á að koma sérstaklega á óvart, 
þar sem ytri aðstæður er varða rekstur í sjávarútvegi hafa þróast á óhagstæðan hátt frá árinu 
2015, þ.e. árinu sem veiðigjald á yfirstandandi fiskveiðiári tekur mið af. Til viðbótar við skýrslu 
Deloitte, telja SFS rétt að fara yfir nokkra veigamikla þætti tengda afkomu og 
rekstrarskilyrðum.

Útflutningsverðmæti sjávarafurða nam 197 milljörðum króna á árinu 2017 og hefur dregist 
saman um heila 68 milljarða króna frá árinu 2015. Jafngildir það samdrætti upp á 26% og hefur 
útflutningsverðmæti sjávarafurða ekki verið minna í krónum talið síðan árið 2008. Þetta ætti 
að gefa góða mynd af því hvernig tekjur sjávarútvegsfyrirtækja hafa þróast á þessu tímabili, 
enda er rúmlega 98% af íslensku sjávarfangi flutt út.

Útflutningsverðmæti sjávarafurða og gengi krónunnar
(í m illjörðum  króna á verðlagi hvers árs)
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Þróun gengisins vegur langþyngst í ofangreindum samdrætti, enda var nær linnulaus styrking 
á gengi krónunnar frá ársbyrjun 2015 fram að miðju ári 2017. Var gengi krónunnar að jafnaði 
25% sterkara á árinu 2017 en það var árið 2015, sé tekið mið af ársmeðaltali gengisvísitölu 
krónunnar. Vart þarf að taka það fram að það þýðir mun færri krónur fyrir hvert selt kíló.

Gengisvísitala krónunnnar
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Olíukostnaður hefur að jafnaði verið annar stærsti kostnaðarliður í rekstri 
sjávarútvegsfyrirtækja og munar talsvert um hverja prósentu til hækkunar eða lækkunar. 
Olíuverð náði lágmarki í ársbyrjun 2016 en hefur hækkað talsvert frá þeim tíma, sér í lagi frá 
miðju ári 2017. Verð á lítra af skipagasolíu (án VSK) er nú um 121,5 krónur hér á landi og 
hefur hækkað um tæp 19% bara frá áramótum. Hefur skipagasolían ekki verið dýrari hér á landi 
síðan í byrjun desember 2014. Hluti þessarar hækkunar á árinu á rætur að rekja til 50% 
hækkunar á kolefnisgjaldi hér á landi um síðustu áramót. Það eitt og sér gerir stöðuna enn verri. 
Helstu samkeppnisaðilar íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja búa ekki við slíka gjaldtöku og gerir 
það samkeppnisstöðu íslensku fyrirtækjanna verri en ella.

Verð á skipagasolíu
160 Á n VSK, kr./ltr.
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Laun hafa hækkað verulega hér á landi á undanförnum árum, meðal annars vegna 
kjarasamningsbundinna launahækkana. Þá þróun má til að mynda sjá í launavísitölu 
Hagstofunnar sem er 24% hærri nú en hún var að jafnaði á árinu 2015. Því til viðbótar hækkaði 
hlutaskipti sjómanna við gerð nýrra kjarasamninga í byrjun árs 2017, sem og annar 
launakostnaður.

Á Íslandi hefur verið regla, fremur en undantekning, að laun hækki langt umfram laun í okkar 
helstu samkeppnislöndum. Þessi þróun kemur bersýnilega fram í þróun raungengis á 
mælikvarða hlutfallslegs launakostnaðar en sá mælikvarði endurspeglar hvernig 
launakostnaður hér á landi þróast í samanburði við viðskiptalöndin mælt í erlendri mynt. 
Raungengi miðað við hlutfallslegan launakostnað er um þessar mundir nálægt sínum hæstu 
hæðum og er nú um 32% hærra en það var að jafnaði á árinu 2015. Það er alveg ljóst að þetta 
skerðir verulega samkeppnisstöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja.



Raungengi miðað við hlutfallslegan launakostnað
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Að öllu ofangreindu virtu telja SFS ljóst að aðgerða er sannanlega þörf. Má hér jafnframt geta 
þess að ofangreind atriði eru síður en svo tæmandi talin yfir þá þætti sem áhrif hafa á 
rekstrarskilyrði. Þó eiga þessir þættir sem nefndir eru það sameiginlegt að þróast úr takti við 
það sem gerist og gengur í helstu samkeppnislöndum.

Gjaldtaka á yfirstandandi fiskveiðiári, samhliða versnandi rekstrarskilyrðum, er úr hófi og 
beinlínis skaðleg. Staðfestir þetta enn á ný hversu óheppilegt er að taka mið af afkomu 2015 
þegar veiðigjald er lagt á 2017/2018.

Hlutfall leiðréttingar
Í frumvarpinu sem hér er fjallað um má finna endurákvörðun á veiðigjaldi fyrir almanaksárið 
2018. Ákvörðun þessi byggir m.a. á niðurstöðu spálíkans veiðigjaldsnefndar, sem kvað á um 
35% lækkun í framlegð á botnfiski og 15% í uppsjávarfiski. Í frumvarpinu er verið að horfa frá 
fyrri aðferðarfræði og meginmarkmið þess er að færa gjöldin nær í tíma. Með frumvarpinu er 
því viðurkennt að því fylgi veruleg vandkvæði að byggja útreikninga veiðigjalds á gögnum 
sem eru allt að þriggja ára gömul. Undir það má taka. Því telur SFS að ekki eigi að víkja frá 
því hlutfalli sem niðurstöður spálíkansins sýna. E f til eru nýrri upplýsingar sem lýsa 
rekstrarstöðu sjávarútvegsfyrirtækja betur á að styðjast við þær, enda liggja ekki haldbær rök 
fyrir öðru.

Gert er ráð fyrir að veiðigjald verði leiðrétt um 24% í botnfiski og 10% í uppsjávarfiski á helstu 
tegundir. Sé hins vegar ætlunin að taka mið nýjum upplýsingum telur SFS að hlutfallið ætti að 
vera a.m.k. í takt við niðurstöður spálíkansins. Ber þar sérstaklega að horfa til eftirgreindra 
þátta:

1. Hækkun yrði 50% milli fiskveiðiára: Verði frumvarpið að lögum mun það hafa þau 
áhrif að hækkun veiðigjalds á milli fiskveiðiáranna 2016/2017 og 2017/2018 verður 
50%. Fiskveiðiárið 2016/2017 var veiðigjald á þorsk til að mynda 11,09 krónur, líkt og 
áður var vikið að. Frumvarpið gerir ráð fyrir að veiðigjald á þorsk verði 16,45 krónur. 
Það þýðir tæplega 50% hækkun veiðigjalds á milli ára.

Staðreyndin er sú að hvorki Deloitte né veiðigjaldsnefnd staðfesta að afkoma sé betri 
nú en árið á undan, þvert á móti. Aðstæður í rekstri sjávarútvegsins eru mun verri nú en 
á síðasta fiskveiðiári, líkt og tölur bæði frá Deloitte og veiðigjaldsnefnd sýna og vikið



var að hér áður. Það gjald sem greitt verður fyrir þorsk, þrátt fyrir leiðréttingu 
frumvarpsins, hefur aldrei verið hærra síðan núverandi fyrirkomulag var lögfest. Þegar 
afkoma hefur ekki verið lakari síðan árið 2008, eins og vikið var að í fyrri kafla, stenst 
það ekki að gjaldið sé svo hátt.

Þá telja SFS engin rök standa til þess að breytingar skuli aðeins gilda frá áramótum. 
Gjald sem byggir á of gömlum afkomutölum og er talið úr takti við afkomu greinarinnar 
hefur verið lagt á og innheimt frá 1. september 2017. Endurákvörðun ætti því að taka 
mið af þeirri dagsetningu, en ekki áramótum. Sá málflutningur fær ekki staðist að 
viðurkenna að álagning á forsendum afkomu 2015 sé of há, en leggja hins vegar aðeins 
til leiðréttingu á hluta tímabilsins þar sem gjaldið hefur verið lag á. A f þeim sökum telja 
SFS að leiðréttingin eigi að ná til alls fiskveiðiársins.

2. Ágallar við reiknigrunni: Í athugasemdum frumvarpsins kemur fram að 
reiknistofninn sé haldinn nokkrum ágöllum þar sem bókhaldslegar stærðir vega þungt 
í auknum hagnaði samkvæmt gögnum Hagstofunnar. Stærðir eins og gengishagnaður 
og bakfærð virðisrýrnun aflaheimilda vega þungt í auknum hagnaði. Þær stærðir eru 
þess eðlis að þær koma aldrei inn í sjóðstreymi fyrirtækja.

Þrátt fyrir þetta orðalag frumvarpsins, er ekki lagt til að áhrifum þessara þátta verði eytt. 
Þeir leiða því enn til þess að veiðigjaldið er hærra en ella, þrátt fyrir að hafa í raun 
ekkert með auðlindanýtingu að gera. Þá eru ýmis konar einskiptisaðgerðir fyrirtækja 
inni í reiknigrunni veiðigjalds, líkt og endurmat lána. Þær aðgerðir skekkja meðaltalið 
verulega. A f þessum sökum telja SFS að hlutfall endurákvörðunar ætti að vera hærra. 
E f taka á mið af afkomu og leiðrétta fyrir ágalla reiknigrunnsins telja SFS ljóst að 
veiðigjald á þorsk ætti að vera í kringum 12-14 kr.

3. Landvinnsla og sjófrysting: Hagnaður í vinnslu er hluti af reiknigrunni veiðigjalds, 
þrátt fyrir að vinnsla sé ekki hluti af auðlindanýtingu og ber þannig ekki að greiða fyrir. 
Aukinheldur verður ekki hjá því litið að meirihluti útgerða er ekki með vinnslu. Stór 
hluti útgerða er því að greiða veiðigjald fyrir hagnað sem myndast í óskyldum 
fyrirtækjarekstri. Þá er allur hagnaður frystiskipa hluti af reiknigrunni veiðigjalds, en 
afurðir frystiskipa eru fullunnar við löndun. A f því leiðir að hagnaður sem myndast við 
vinnslu á afurðum á sjó fer inn í reiknigrunn veiðigjalds sem hækkar veiðigjaldið. SFS 
telur af þessum sökum að hlutfall endurákvörðunar ætti að vera leiðrétt í samræmi við 
það.

Með tillögum frumvarpsins er ekki ráðist að mikilvægum þáttum sem leiða til þess að forsendur 
við álagningu veiðigjaldsins eru rangar. Reiknigrunnurinn er ofmetinn og gæði gagna ekki 
nægileg. Í athugasemdum frumvarpsins er þessi vandi viðurkenndur og því verður að gæta 
sérstakrar varfærni og hófsemi við gjaldtökuna.

Gjald á aðra fiskistofna
SFS taka undir að tilteknar tegundir, sem lítil sókn er í, fái fast gjald (1,03 krónur per kg.). 
Aftur á móti telja SFS það vera svo að allar tegundir sem ekki sæta takmörkun í veiðum fái



einnig fast gjald. Má þar til að mynda nefna lýsu. Í fyrsta lagi er sjaldan um beina sókn í þessar 
tegundir að ræða og þar af leiðandi verður mat veiðigjaldsnefndar á sóknarkostnaði 
ómarktækur. Í öðru lagi eru veiðar á hlutaðeigandi tegundum ekki takmarkaðar og því er öllum 
frjálst að sækja í þær. Ljóst er að ef afkoma væri af veiðum á þessum tegundum væri bein sókn 
í þær og þar af leiðandi yrðu þær að lokum takmarkaðar. Það má því draga þá ályktun að engin 
eða jafnvel neikvæð afkoma sé af flestum þeirra tegunda þar sem veiði er frjáls. Í þriðja lagi 
mun gjaldtaka sem byggist á ófullnægjandi gögnum letja fyrirtæki til að stunda tilraunaveiðar 
á hlutaðeigandi tegundum. Við svo búið má segja að grafið sé undan nýtingarstefnu stj órnvalda.

Fyrrgreind rök eiga einnig við um tegundir sem eru í kvóta en eru lítið veiddar. Oftast eru 
þessar tegundir meðafli. Útreikningur á sóknarkostnaði á tegundir sem veiddar eru 
takmörkuðum mæli verður alltaf ómarktækur. Því leggur SFS til að þær tegundir sem eru 
veiddar lítið sæti einnig lágmarksgjaldi. Sem dæmi um tegundir sem hér falla undir eru gullax 
og blálanga.

Forsendur afslátta
Í veiðigjaldi felst gjald fyrir nýtingu auðlindarinnar. Við slíka gjaldtöku verður löggjafinn að 
gæta jafnræðis, þannig að gjaldið sé það sama fyrir alla óháð því hver veiðir. Verð það sem 
ríkið krefur aðila fyrir hvert kíló fisks upp úr sjó, á að vera það sama óháð því hver veiðir 
fiskinn. A f þeim sökum ber almennt að gjalda varhug við veitingu afslátta.

Í gildandi lögum er kveðið á um nánar tilgreinda lágmarksafslætti. Allir njóta þeirra afslátta og 
jafnræðis þannig gætt. Í frumvarpi því sem hér er fjallað um er hins vegar horfið frá þessari 
grundvallarforsendu og þeir aðilar sem greiða 30 milljónir króna njóta ekki afsláttar. SFS 
mótmæla þeirri breytingu. Í fyrsta lagi telja SFS breytingin sé óframkvæmanleg. Ekki er unnt 
að vita fyrirfram hvort aðili muni greiða meira eða minna en 30 milljónir króna í veiðigjald á 
tímabilinu, en afsláttur reiknast hjá öllum af fyrstu milljónum eins og lögin kveða á um. Þegar 
afslátturinn er veittur er því ekki unnt að vita hvort að aðili muni ná hámarkinu sem leiðir til 
þess að hann fái ekki afslátt. Fráleitt væri þá að aðila væri gert að endurgreiða afsláttinn síðar. 
Í öðru lagi telja SFS það brjóta í bága við bæði jafnræðisreglu og atvinnufrelsisákvæði 
stjórnarskrár að veita einum hópi afslátt en ekki öðrum þegar kemur að gjaldi fyrir nýtingu 
auðlindar. Þá verður aðgerð þessi sérstaklega harkaleg þar sem aðili sem greiðir veiðigjald rétt 
undir 30 milljónum króna fær fullan afslátt, en aðili sem greiðir 30 milljónir króna eða rétt þar 
yfir fær engan afslátt. Þá er fyrirkomulag þetta auðsýnilega skaðlegt samkeppni, þar sem einn 
hópur nýtur verulegrar umbunar frá ríkinu í stórum kostnaðarlið en annar engrar. Í þriðja lagi 
verður að hafa í huga að stærðarhagkvæmni er almennt lítil í útgerð. Þannig búa útgerðir, óháð 
stærð, við sambærilegan rekstrarkostnað hlutfallslega. Engin rök standa af þeim sökum til þess 
að þeir sem greiða lægra veiðigjald (þar sem þeir veiða minna) fái afslætti umfram þá sem 
veiða meira. Allir eiga að standa jafnfætis í þessum efnum. Í fjórða lagi eru engin rök færð fyrir 
því hvers vegna valið er að taka mið af 30 milljón króna heildarveiðigjaldi á tímabilinu. Erfitt 
er raunar að sjá að nokkur rök liggi þar að baki.

Til viðbótar við fyrrgreint má bæta að SFS telja bagalegt að sérstakur afsláttur sé veittur 
tæplega 90% greiðenda veiðigjalds. E f að greiða á fyrir nýtingarrétt á auðlind er rétt að allir 
sem nýta auðlindina greiði sama gjald í hlutfalli við nýtingu. Samtökin telja að stjórnvöld séu



þar að setja fordæmi fyrir því að stór hluti þeirra sem nýta auðlindina sé hvorki að greiða fyrir 
nýtingarétt né að standa undir kostnaði sem fellur til að á hálfu ríkisins vegna sjávarútvegs. Eitt 
af markmiðum veiðigjalds er að standa straum af þeim kostnaði sem hlýst af sjávarútvegi. Þeir 
sem njóta afslátta eru á engan hátt minni hluti af þeim kostnaði sem ríkið ber af sjávarútvegi. 
Allir sem nýta auðlindina eiga eðli máls samkvæmt að taka þátt í kostnaði ríkisins af 
hafrannsóknum, fiskveiðieftirliti og landhelgisgæslu, svo dæmi séu tekin.

Þá er einnig rétt að vekja á því athygli að miðað við núverandi aðferð er tekið mið af hagnaði 
greinarinnar fyrir skatt. Afslátturinn er til þess fallinn að hækka afkomu fyrir skatt, sem aftur 
leiðir til hærra veiðigjalds á þann hluta sem greiðir stærstan hluta veiðigjald og nýtur ekki 
afslátta. Með öðrum orðum þýðir þetta að afslættirnir hækka veiðigjald á þá sem ekki njóta 
þeirra.

Að lokum
Með frumvarpi því sem hér er fjallað um er að hluta brugðist við einni forsendu sem verður að 
telja ranga í reiknigrunni veiðigjalds, þ.e. að tekið sé mið af afkomu fyrir 2-3 árum. Flestir sem 
hafa tjáð sig um gjaldtöku í sjávarútvegi, hvar sem í stjórnmálaflokkum þeir standa, hafa tekið 
undir þennan ágalla. Áhrif hans eru sérstaklega slæm þessi misseri, þegar rekstrarskilyrði í 
sjávarútvegi eru erfið og allt önnur en þau voru árið 2015. Að því leyti telja SFS að frumvarpið 
feli í sér skref í rétta átt. E f ætlunin er hins vegar aðfæra gjöldin nær í tíma, þá fylgir frumvarpið 
ekki þeirri reglu heldur gengur skemur. Rekstrarniðurstöður liggja fyrir í skýrslu Deloitte og 
samkvæmt reiknilíkani veiðigjaldsnefndar. Er því vel unnt að miða gjaldtöku við þær 
niðurstöður. Það er hins vegar ekki gert nema að takmörkuðu leyti og telja SFS það 
gagnrýnivert. Þá ætti einnig að leiðrétta aðrar forsendur, sem telja má rangar í aðferðarfræði 
við ákvörðun veiðigjalds og leiða til þess að gjaldið er ofreiknað. Hvað afslætti áhrærir eru SFS 
almennt mótfallin hvers kyns sértækum afsláttum eða ívilnunum, enda samræmast slíkar 
aðgerðir illa þeirri meginreglu að gjald fyrir nýtingu auðlindar skuli vera það sama óháð því 
hver nýtir.

SFS óska eftir því að eiga fund með atvinnuveganefnd til þess að fara munnlega yfir 
athugasemdir sínar og veita allar þær upplýsingar sem þörf er á.

Fyrir hönd Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi,

Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri SFS




