
Nd. 494. Frumvarp til laga [181. mál]
um stjórn fiskveiða 1988-1990.

(Eftir 2. umr. í Nd., 7. jan.)

1. gr.
Fiskistofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara

er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og
byggð í landinu.

2. gr.
Fyrir 15. nóvember ár hvert skal sjávarútvegsráðherra, að fengnum tillögum Hafrann-

sóknastofnunarinnar, ákveða með reglugerð þann afla sem veiða má úr helstu
botnfisktegundum við Ísland á komandi ári og skulu heimildir til botnfiskveiða samkvæmt
lögum þessum miðast við það magn. Ráðherra er heimilt innan ársins að hækka eða lækka
aflamark sem ákveðið er samkvæmt þessari málsgrein enda sé sú ákvörðun tekin fyrir 15.
apríl.

Ráðherra er og heimilt að ákveða í reglugerð og veiðileyfum þann afla sem veiða má úr
öðrum einstökum stofnum sjávardýra við Ísland á ákveðnu tímabili eða vertíð og skulu
veiðileyfi, sem veitt eru skv. 12. gr., miðast við það magn.

3. gr.
Enginn má stunda eftirtaldar veiðar nema að fengnum sérstökum leyfum:

botnfiskveiðar , rækjuveiðar, humarveiðar , skelfiskveiðar , síldveiðar og loðnuveiðar. Í
reglugerð má ákveða að aðrar veiðar en framangreindar eða veiðar í ákveðin veiðarfæri
skuli leyfisbundnar. Binda má úthlutun leyfa og leyfin sjálf skilyrðum m.a. um að aðeins
hljóti leyfi ákveðinn fjöldi skipa, skip af ákveðinni gerð eða stærð eða skip er hafa áður
stundað tilteknar veiðar; enn fremur má setja skilyrði um útbúnað veiðarfæra, veiðisvæði,
veiðitíma og meðferð afla.

4. gr.
Við veitingu veiðileyfa skv. 3. gr. koma til greina þau skip sem leyfi fengu til

botnfiskveiða á árinu 1985 og ekki hafa horfið varanlega úr rekstri, einnig ný og ný keypt
sambærileg skip sem koma í stað skipa sem leyfi fengu 1985. Enn fremur skip þau sem
sérstök veiðileyfi hafa fengið samkvæmt ákvæði til bráðabirgða II í lögum nr. 97 20.
desember 1985, um stjórn botnfiskveiða 1986-1987.
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5. gr.
Leyfi til botnfiskveiða fiskiskipa 10 brl. og stærri eru tvenns konar:

A. Botnfiskleyfi með aflamarki, þ.e. heimild til að veiða tilgreint magn af ákveðnum
botnfisktegundum.

B. Botnfiskleyfi með sóknarmarki, þ.e. heimild til að stunda botnfiskveiðar í ákveðinn
dagafjölda, þó með takmörkunum á þorskafla. Ráðherra 'getur ákveðið sérstakar
takmarkanir á afla annarra fisktegunda hjá ákveðnum flokkum fiskiskipa.
Þeir sem gera út veiðiskip 10 brl. og stærri skulu árlega, fyrir þau tímamörk sem

ráðherra auglýsir, velja milli botnfiskleyfis með aflamarki og botnfiskleyfis með sóknar-
marki. Hafi útgerðaraðili ekki valið á milli fyrir auglýst tímamörk skal skipi úthlutað
botnfiskleyfi með aflamarki. Skip, sem loðnuveiðar stunda, skulu aðeins eiga kost á botn-
fiskveiðileyfi með aflamarki, sbr. 12. gr.

Geti skip, sem fengið hefur leyfi með sóknarmarki, vegna óviðráðanlegra atvika ekki
nýtt sóknardaga í fjóra mánuði samfellt eða lengur er heimilt að úthluta því botnfiskleyfi
með því aflamarki sem það hefði fengið í upphafi árs hefði það valið þann kost.

Ráðherra getur ákveðið að fiskur, sem veiðist á línu, skuli ekki eða aðeins að hluta
talinn með í aflamarki eða sóknarmarki fiskiskips, sömuleiðis að fiskur undir tiltekinni stærð
teljist aðeins að hluta í slíku afla- eða sóknarmarki. Þá getur ráðherra ákveðið að afli á
ákveðnum fisktegundum, sem fluttur er óunninn á erlendan markað, skuli reiknaður með
allt að 15% álagi þegar metið er hversu miklu af aflamarki eða aflahámarki skips er náð
hverju sinni.

Missi skip veiðileyfi skv. 12. eða 20. gr. eða fái skip slíkt leyfi má endurskoða afla- eða
sóknarmark þess með hliðsjón af væntanlegum tekjumissi eða tekjuauka vegna afla þess af
sérveiðunum. Sama gildir séu fyrirsjáanlegar verulegar breytingar í aflatekjum af sérveiðum
milli ára.

6. gr.
Við úthlutun aflamarks skv. 5. gr. skal leggja til grundvallar úthlutun fyrir árið 1987

eins og hún var ákveðin samkvæmt reglugerð nr. 518 22. desember 1986, um stjórn
botnfiskveiða 1987, þó með hlutfallslegum breytingum sem leiðir af breyttu heildarafla-
marki milli ára, sbr. 2. gr., og að teknu tilliti til ákvæða 11. gr.

Skip, sem eigendaskipti urðu að á árinu 1986 eða 1987, eiga kost á botnfiskleyfi með
aflamarki skv. 1. mgr. með þeirri takmörkun sem leiðir af 2. mgr. 14. gr.

7. gr.
Ráðherra skal með reglugerð setja reglur varðandi sóknardagafjölda, skiptingu þeirra í

tímabil, flokka skipa, aflahámark, veiðisvæði O.fl. fyrir skip þau sem hljóta botnfiskleyfi
með sóknarmarki.

8. gr.
Við ákvörðun aflamarks og þorskaflahámarks 1988 fyrir fiskiskip þau, sem stunduðu

botnfiskveiðar með sóknarmarki 1987, gilda eftirfarandi reglur:
A. Aflamark þeirra af einstökum fisktegundum skal ákveðið sem reiknað aflamark þeirra
fyrir árið 1987 með þeim breytingum sem leiða af breyttu heildaraflamarki milli ára og
teknu tilliti til ll. gr.

B. Sóknaraflahámark skal ákveðið þannig að það sé annaðhvort meðalaflamark fiskiskipa
í hverjum flokki, stærð og veiðisvæði samkvæmt reglugerð settri skv. 7. gr. eða reiknað
aflamark viðkomandi skips skv. A-lið með 10% álagi.
Við ákvörðun aflamarks í upphafi árs eftir árið 1988 skal endurmeta aflamark þeirra

skipa sem stunduðu botnfiskveiðar samkvæmt sóknarmarki árið á undan. Skal afli þeirra
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það ár vega helming við ákvörðun aflamarks á móti reiknuðu aflamarki fyrra árs. Endurmat
á aflaheimildum sóknarmarksskipa skal þó ekki valda því að heildarhlutdeild þeirra skipa,
sem sóknarmark völdu, breytist miðað við heildarhlut þeirra skipa sem aflamark völdu sama
ár. Skal endurreiknuðu aflamarki sóknarmarksskipa því breytt til hækkunar eða lækkunar
með því hlutfalli sem þarf til að jöfnuður náist milli þessara flokka skipa. Sóknaraflahámark
skal ákveðið samkvæmt reglu B-liðar 1. mgr. Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd
þessarar málsgreinar.

Til afla samkvæmt ofansögðu telst hvorki afli umfram leyfileg aflamörk, afli fluttur milli
skipa, sbr. 13. gr., né afli sem ekki telst til aflamarks eða sóknarmarks skv. 4. mgr. 5. gr.
Afli, sem fluttur er milli ára skv. 9. gr., telst í þessu sambandi til afla síðara ársins.

9. gr.
Heimilt er að veiða umfram úthlutað aflamark af tiltekinni fisktegund allt að 5% af

heildarverðmæti aflaúthlutunar , enda skerðist aflamark á öðrum tegundum hlutfallslega
miðað við verðmæti samkvæmt ákvörðun ráðuneytisins í upphafi árs. Engin takmörkun er
þó á heimild til þess að breyta þorskaflamarki yfir í aðrar tegundir.

Hafi aflamark eða hluti þess verið flutt milli skipa skv. 13. gr. flyst heimild til breytinga
skv. 1. mgr. frá skipi, sem flutt er af, til þess skips sem flutt er til.

Heimilt er að flytja allt að 10% af aflamarki hverrar botnfisktegundar og 10% af
aflahámarki frá einu ári yfir á næsta ár á eftir en heimild þessi fellur niður nýtist hún ekki á
því ári.

Þá er og heimilt að veiða allt að 5% umfram aflamark hverrar fisktegundar og 5%
umfram þorskaflahámark miðað við úthlutað botnfiskleyfi það ár, enda dregst sá umframafli
frá við úthlutun afla- og sóknarmarks næsta árs á eftir.

Heimild skv. 3. mgr. tekur ekki til aflamarksskipa fyrr en nýttar eru heimildir skv. 1.
mgr.

Heimild skv. 4. mgr. rýmkar ekki heimildir til breytinga milli fisktegunda skv. 1. mgr.
Heimild til flutnings milli ára gildir einungis um flutning milli ára innan gildistíma

laganna.

10. gr.
Botnfiskveiðar báta minni en 10 brl. skulu háðar eftirgreindum takmörkunum:
A. Allar botnfiskveiðar báta 6 brl. og stærri skulu háðar sérstökum veiðileyfum, enn

fremur botnfiskveiðar þeirra báta undir 6 brl. sem heimild fá til netaveiða skv. C-lið
þessarar greinar.

B. Bátum, sem eingöngu stunda veiðar með línu- og handfærum, eru ekki heimilar
veiðar í tíu daga um páskahelgi og tíu daga um verslunarmannahelgi og í sjö daga í
hvorum mánaðanna júní og október samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. Enn
fremur frá og með 1. janúar til og með 15. janúar og frá og með 10. desember til og
með 31. desember.

Heimilt er að veita þessum bátum veiðileyfi með aflahámarki sé þess óskað
sérstaklega. Skal aflahámarkið miðast við fyrri veiðireynslu samkvæmt nánari
ákvörðun ráðherra. Bátar, sem slík veiðileyfi fá, eru undanþegnir veiðibönnum
samkvæmt þessum staflið.

C. Bátum 6 brl. og stærri, sem netaveiðar stunda, skal úthlutað sérstöku veiðileyfi með
aflahámarki samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. Skulu þeir bátar fylgja al-
mennum reglum um netaveiðar en eru undanþegnir veiðbönnum skv. B-lið.
Jafnframt getur ráðherra ákveðið í reglugerð mismunandi aflahámark með hliðsjón
af stærðum báta í þessum flokki og fyrri veiðireynslu.
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D. Bátum undir 6 brl. eru bannaðar allar þorskfisknetaveiðar. Þó er heimilt að veita
þeim, sem þorskfisknetaveiðar hafa stundað á bátum undir 6 brl. á árunum 1986 eða
1987, leyfi til þorskfisknetaveiða og eru þeir bátar þá undanþegnir veiðibönnum
skv. B-lið og gilda um botnfiskveiðar þeirra ákvæði C-liðar þessarar greinar
samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra.

E. Aflahámark skv. 2. mgr. B-liðar svo og skv. C- og D-liðum er óframseljanlegt.
F. Heimilt er að setja sérstakar reglur um botnfiskveiðar báta undir 10 brl. sem leyfi fá
til skel- eða rækjuveiða.

G. Einungis er heimilt að úthluta bátum veiðileyfi, sbr. A-lið, sem skráðir eru á
skipaskrá hjá Siglingamálstofnun ríkisins 31. desember 1987. Þó er heimilt að
úthluta nýjum og nýkeyptum bátum veiðileyfi, þar á meðal sérstöku veiðileyfi skv.
2. mgr. B-liðar og C- og D-lið þessarar greinar, komi þeir í stað sambærilegra báta
sem slík veiðileyfi hafa fengið og horfnir eru varanlega úr rekstri. Bátar sem
bindandi samningur hefur verið gerður um smíði á fyrir gildistöku laga þessara eiga
kost á veiðileyfi samkvæmt reglum hér að framan enda sé smíði þeirra sannanlega
hafin fyrir sömu tímamörk eða a.m.k. þriðjungur umsamins kaupverðs sannanlega
greiddur fyrir 31. desember 1987 og afhending fari fram fyrir 1. júlí 1988.

ll. gr.
Þegar meta skal, við úthlutun botnfiskveiðileyfa, heildarafla þeirra skipa sem velja

sóknarmark skal miða við að þau hefðu fengið veiðileyfi með aflamarki, sbr. 6. og 8. gr., og
áætlaðan afla báta skv. 10. gr.

12. gr.
Við úthlutun annarra leyfa en til botnfiskveiða skv. 5. gr., sbr. 3. gr., getur ráðherra

ákveðið skiptingu hámarksafla úr einstökum stofnum sjávardýra milli ákveðinna gerða
veiðarfæra, gerða fiskiskipa og einstakra skipa. Getur ráðherra ákveðið skiptingu hámarks-
afla milli skipa, m.a. með hliðsjón af fyrri veiðum þeirra, stærð eða gerð.

Við úthlutun leyfa til veiða á úthafsrækju samkvæmt skilgreiningu Hafrannsóknastofn-
unar getur ráðherra flokkað veiðiskip í sérstaka flokka með hliðsjón af öðrum veiðiheimild-
um þeirra og fyrri veiðum samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra.

Ráðherra getur í reglugerð ákveðið reglur um veiðiheimildir einstakra skipaflokka skv.
2. mgr. Getur hann ákveðið skiptingu aflamarks skipa innan hvers skipaflokks, m.a. með
hliðsjón af botnfiskheimildum þeirra og fyrri rækjuveiðum, eða úthlutað þeim veiðiheimild-
um ákveðið tímabil með aflahámarki á rækju. Jafnframt getur ráðherra gefið kost á vali milli
aflamarks í rækju eða sóknarmarks með aflahámarki innan hvers skipaflokks. Heimilt er að
veita skipum sérstakar veiðiheimildir til úthafsrækjuveiða, enda afsali þau sér rétti til
botnfiskveiða að hluta eða öllu leyti.

13. gr.
Heimilt er að færa aflamark milli skipa sömu útgerðar eða skipa sem gerð eru út frá

sömu verstöð, eftir því sem hlutaðeigandi útgerðaraðilar koma sér saman um. Sama gildir
um skipti á aflamarki milli skipa sem ekki eru gerð út frá sömu verstöð, enda sé um jöfn
skipti að ræða að mati ráðuneytisins.

Tilkynna skal sjávarútvegsráðuneytinu fyrir fram um flutning aflamarks milli skipa og
öðlast hann ekki gildi fyrr en ráðuneytið hefur staðfest móttöku tilkynningar um flutninginn
frá þeim sem hlut eiga að máli.

Annar flutningur á aflamarki milli skipa er óheimill nema með samþykki ráðuneytisins
og að fenginni umsögn sveitarstjórnar og stjórnar sjómannafélags í viðkomandi verstöð.
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Óheimilt er að flytja aflahámark sóknarmarksskipa milli skipa.
Heimilt er að takmarka framsalsheimild þeirra skipa er sérleyfisveiðar stunda. Enn

fremur er ráðherra heimilt að setja sérstakar reglur um flutning sérveiðiheimilda milli skipa.

14. gr.
Sé rekstri skips hætt, sbr. 4. gr., er heimilt að úthluta nýju skipi í eigu sama aðila

botnfiskleyfi með því afla- eða sóknarmarki sem hið eldra skip hefði fengið, enda sé um
sambærileg skip að ræða. Þá er og heimilt með samþykki ráðuneytisins að sameina aflamark
skips, sem hætt er rekstri á, aflamarki annarra skipa.

Við eigendaskipti að fiskiskipi fylgir því botnfiskveiðileyfi, nema aðilar geri sín á milli
skriflegt samkomulag um annað sem ráðuneytið staðfestir. ÞÓ fylgir fiskiskipi aldrei við sölu
hærra aflamark en nemur meðal aflamarki skipa í sama flokki, sbr. 7. gr., og á sama svæði að
mati samráðsnefndar, sbr. 15. gr., mælt í þorskígildum.

Heimilt er að breyta aflamarki einstakra fisktegunda ef sýnt þykir, vegna breytinga í
rekstri skips, að það geti ekki nýtt sér ákveðnar fisktegundir, enda breytist ekki
heildarverðmæti úthlutaðs aflamarks að mati ráðuneytisins.

15. gr.
Sérstök samráðsnefnd, skipuð einum fulltrúa tilnefndum sameiginlega af samtökum

sjómanna og einum tilnefndum af samtökum útvegsmanna auk formanns sem skipaður er af
ráðherra án tilnefningar, skal fjalla um álita- og ágreiningsmál varðandi veiðileyfi, aflamark
og sóknarmark samkvæmt lögum þessum og reglugerð settri samkvæmt þeim og gera
tillögur til ráðherra um úrlausn þeirra.

16. gr.
Ráðherra skal setja nánari reglur varðandi framkvæmd laga þessara.

17. gr.
Útgerðarmönnum, skipstjórnarmönnum og kaupendum afla, svo og umboðsmönnum

og útflytjendum, er skylt að láta ráðuneytinu ókeypis í té og í því formi, sem óskað er eftir,
allar þær upplýsingar sem unnt er að láta í té og nauðsynlegar eru taldar vegna eftirlits með
framkvæmd laga þessara.

18. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglum settum samkvæmt þeim eða ákvæðum

leyfisbréfa varða sektum að upphæð 2000--14000 gullkrónur, sbr. lög nr. 4 ll. apríl 1924, og
upptöku afla samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976, um upptöku ólöglegs sjávarafla.

Reynist afli fara yfir úthlutað aflamark eða þorskaflahámark, sbr. þó 9. gr., skal með
slík brot fara samkvæmt ákvæðum laga nr. 32 19. maí 1976. Stundi skip veiðar fram yfir
leyfilegan sóknardagafjölda skal það auk viðurlaga skv. 1. mgr. varða upptöku afla
samkvæmt ákvæðum laga nr. 32 19. maí 1976. Fari veiðiferð að hluta fram yfir leyfilegan
sóknardagafjölda skal ráðuneytið meta að hve miklu leyti afli þeirrar veiðiferðar skuli
gerður upptækur.

Ráðuneytinu er enn fremur heimilt vegna brota gegn ákvæðum laga þessara, reglna
settra samkvæmt þeim og leyfisbréfa að svipta skip heimild til veiða í tiltekinn tíma og varða
veiðar eftir leyfissviptingu viðurlögum skv. 1. mgr. Sama gildir verði um að ræða vanskil á
greiðslu andvirðis ólöglegs sjávarafla sem sætt hefur upptöku.
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19. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, með áorðnum breytingum, skulu

veiðar með vörpu heimilaðar á vannýttum fisktegundum á ákveðnum svæðum samkvæmt
reglum er ráðherra setur.

20. gr.
13. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, með áorðnum breytingum, orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skulu dragnótaveiðar heimilaðar samkvæmt sérstökum leyfum

ráðherra. Ráðherra getur bundið leyfi þessi og úthlutun þeirra þeim skilyrðum sem
nauðsynleg þykja.

21. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. desember 1990. Jafnframt eru á gildistíma

þessara laga felldar úr gildi 10. og 14. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í
fiskveiðilandhelgi Íslands. Við úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum fyrir árið
1988 skal afli frá 1. janúar 1988 til gildistöku laganna koma til frádráttar heildaraflaheimild-
um á árinu. Við mat á því aflamagni skulu gilda ákvæði laga þessara og reglugerða settra
samkvæmt þeim. Hjá þeim skipum er sóknarmark velja skulu sóknardagar frá 1. janúar
1988 til gildistöku laganna koma til frádráttar heildarsóknardagafjölda á 1. tímabili ársins
1988.

Ákvæði til bráðabirgða.
I

Sjávarútvegsráðherra skal skipa nefnd samkvæmt tilnefningu þingflokka og helstu
hagsmunaaðila í sjávarútvegi til að undirbúa tillögur um fyrirkomulag fiskveiðistjórnar að
loknum gildistíma laga þessara. Jafnframt skal nefndin móta tillögur um breytingar á lögum
þessum á gildistíma þeirra eftir því sem tilefni verður til. Nefndin skal meðal annars kanna
áhrif laganna á afkomu og hagkvæmni í sjávarútvegi og skynsamlega nýtingu fiskistofna.
Einnig skal hún athuga tilhögun veiðiheimilda, m.a. heimilda sem ekki séu bundnar við
skip. Nefndin skal hefja störf hið allra fyrsta og starfa á gildistíma laganna. Skal hún skila
fyrsta áliti eigi síðar en haustið 1989.

II
Sjávarútvegsráðherra skal í lok hvers árs setja reglugerð um meginþætti stjórnar

botnfiskveiða á komandi ári og hafa við það samráð við sjávarútvegsnefndir Alþingis og
samtök helstu hagsmunaaðila í sjávarútvegi.
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