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VIÐMIÐUNARREGLUR VTÐ ÚTHLUTUN BYGGÐAKVÓTA 

Forsendur
í bréfi Davíðs Odssonar forsaetisráðherra til Byggðastofnunar dagsettu 19. ágúst 1997 um gerð 
stefhumótandi áætlunar í byggðamálum segir svo í 6. tölulið: “Fjallað verði um hvaða 
ráðstafanir ríkisvaldið geti gert til að bregðast við búsetuvanda á svokölluðum jaðarsvæðum”.

Fjórði liður þingsályktunar um stefiiu í byggðamálum fyrir árin 1999-2001 tekur mið af 
þessum áherslum: “Sköpuð verði skilyrði til þess að styðja sérstaklega aðgerðir á afmörkuðum 
svæðum þar sem veruleg röskun verður á atvinnuháttum og búsetu. Sérstaklega verði hugað 
að aðgerðum í byggðum þar sem atvinnulíf er fábreytt og útgerð á í vök að veijast. í þeim 
sveitum sem byggja naer eingöngu á sauðfjárrækt og samgöngur hindra atvinnusókn í önnur 
byggðarlög verði hugað að aðgerðum sem gætu meðal annars falist í breyttum áherslum í 
ráðstöfim beingreiðslna með tilliti til byggðasjónaimiða.”

Stjóm Byggðastofnunar hefur í samræmi þetta samþykkt að vinna nánari útfærslu á þessum 
þætti þingályktunarinnar. í skýrslu Byggðastofnunar Byggðir á íslandi -  skipting landsins í 
atvinnuþróunarsvceði fer fram greining á jaðarsvæðum, vanda þeirra og leiðum til úrbóta. 
Svæðin eru ncfiid atvinnuþróunarsvoeði og er þeim skipt í þijá flokka eftir því hve alvarlegt 
ástandið er. Við afinörkun svæðanna er m.a. farið eftir þéttleika byggðar, fólksfækkun, 
fækkun ársverka, fjölbreytni atvinnulífs og frávik meðaltekna frá landsmeðaltali. Lýst er 
ástandi þessara þátta á svæðunum og einstökum byggðarlögum innan þcirra, og rakin er þróun 
síðustu ára. í ljósi þessarar greiningar eru svo settar fram tillögur að sértækum aðgerðum íyrir 
svæðin og áhrif þeirra metin. Starfshópar verði skipaðir til að vinna tillögur um forgangsröðun 
verkefiia og öflun fjáimagris til framkvæmda.

Byggðastofiiun hefur verið falið að axmast úthlutun aflaheimilda, svo nefhds “byggðakvóta” 
samkvæmt lögum um breytingu á lögum nr. 38 15.maí 1990, um stjóm fiskveiða. Þar segir 
svo í ákvæði til bráðabirgða, IV. grein:

"Á fiskveiðiárunum 1999/2000 til og með fiskveiðiársins 2005/2006 hefur Byggðastofnun 
árlega til ráðstöfunar aflaJieimildir sem nema 1.500 þorskígiidislestum, miðað við óslægðan 
fisk, til að styðja byggðarlög sem lent iiafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Skal þeim 
úthlutað í samráði við viðkomandi sveitarsljómir. Aflaheimíldir skulu vera í þorski, ýsu, 
steinbit og ufsa í hlutfalli við leyfðan heildarafla af þessum tegundum. Aflaheimildir þessar 
miðast við óslægðan fisk og skulu þær dregnar frá leyfðum heildarafla þessara tegunda áður 
en honum er skipt á grundvelli aflahlutdeildar."
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Þetta bráðabirgðaákvæði er til komið vegna erfíðleika ýmissa byggðarlaga, sem lent hafa í 
vandræðura vegna samdráttar í sjávarútvegi, einkum þeirra, sem tapað hafa aflaheimildum á 
síðustu árum. Aðgerðin er því í fullu samræmi við 4.1ið þingsályktunarínnar. Byggðakvótinn 
er hugsaður til að treysta bæði veiðar og vinnslu og til að auka aflahlutdeild þessara 
byggðarlaga. í framsögu formanns sjávarútvegsnefhdar á Alþingi kom m.a. fram að ætlast sé 
til að aflaheímildimar verði notaðar til þess að stuðla að varanlegri lausn á vanda í 
atvinnumálum umræddra byggðarlaga og hafi Byggðastofiiun rúmar heimildir til að móta 
reglur um framkvæmdina. Markmiðið með ákvæðinu sé að gera íbúum í sjávarplássum 
landsbyggðarinnar kleift að nýta áfram þá auðlind sem sé gnmdvöllur byggðarinnar þótt 
tímabundið geti blikur verið á lofti í einstökum byggðarlögum. Leikreglur þurfi að vera þannig 
að dugmiklir menn geti hafið atvinnurekstur og náð árangri og þannig geti atvinnulíf 
blómstrað á nýjan )eik. Með ákvæðum um byggðakvóta sé leitast við að styrkja stöðu minni 
flotans í landinu og styrkja stöðu byggðarlaganna eða sjávaiplássanna um landið.

Úthlutunarreglur
í samræmi við 4. lið þingsáljttunar um stefiiu í byggðamálum fyrir árin 1999-2001 og í krafti 
áðumefhds bráðábirgðaákvæðis í lögum setur Byggðastofhun viðmiðunarreglur um skiptingu 
byggðakvótans milli byggðarlaga og nánari skilyrði fyrir þeirri úthlutun. Að mati Þróunarsviðs 
Byggðastofiiunar er heppilegasti kosturinn að nota viðmiðunarreglur, sem byggja á mati á 
atvinnuþróunarsvæðum og á fundi sínum ll.júní féllst stjóm Byggðastofhunar á að frekari 
úrvinnsla byggði á þeim.

Byggðakvótanum skal úthlutað þrisvar á tímabilinu, fyrst til tveggja ára, síðan aftur til tveggja 
ára og loks til þriggja ára. Kvótanum skal úthluta til byggðarlaga á atvinnuþróimarsvæðum 1 
og 2 skv, meðfylgjandi töflu úr frumgerð skýrslunnar Byggðir á íslandi -  skipíing landsins í 
atvimuþróunarsvæði -  áfangaskýrsla II, sem lögð var firam á fundi stjómar Byggðastofnunar 
11. júni 1999. Auk þess skal sérstaklega litið til alvarlegs atvinnuástands byggðarlaganna í 
fiskveiðmn og fiskvinnslu. Miðað skal við hve mikill kvóti hcfur tapast s.l. 5 ár, fækkun 
ársverka í fiskvinnslu á 5 ára tímabili, hve mikið meðaltekjur á íbúa eru undir landsmeðaltali 
og fólksfækkun s.l. 5 ár. Gefhir eru punktar í hlutfalli við hve alvarlegir þessir þættir mælast á 
viðkomandi stað. Einnig skal tekið tillit til íbúafjölda staðarins og hve stór þáttur fiskveiða og 
fiskvinnslu er í atvinnulífi hans.

Til að trvggja betur að úthlutunin komi að gagni við lausn raunverulegs vanda er nauðsynlegt 
að setja viss skilyrði, sem staðimir þurfa að uppfylla. Þar má ekki vera mikill kvóti fyrir og 
ekki hafa verið mikil kvótaaukning eða mikil aukning í fiskvinnslu á tímabilinu af öðrum 
orsökum. Við úthlutun skal mcta möguleika staðarins að nýta þann kvóta sem kemur í hlut 
hans. Þar skal vera bolfiskvinnsla við upphaf úthlutunartímabilsins skv. nýjustu upplýsingum 
Fiskistofu. Ef ekki telst hagkvæmt að vinna einhveija af úthlutuðum aflategundum í 
einstökum byggðarlögum, getur Byggðastofiiun vikið frá þeiiri hlutfallslegu skiptingu milli 
aflategunda sem kveðið er á um í lögunum á þeim byggðarlögum, en þó þannig að 
heildarsJdpting byggðakvótans raskist ekki, né hlutur hvers byggðarlags í þorskígildum og 
verðgildi byggðakvótans.

Kvótanum skal úthluta hlutfallslega til þeiiTa byggðarlaga, sem uppfylla þessi skilyrði og 
hljóta flesta punkta.
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Vægi þáttanna er metið sem hér segix:
Kvótatap 30%
Hlutur fiskvinnslu og fiskveiða 20%
Fækkun ársverka í fiskvinnslu og fiskveiðum 15%
Meðaltekjur á íbúa 15%
Fólksfækkun 10%
íbúafjöldi 10%

Punktamir skulu reiknast sem hér segir:

Kvótatap staðarins í borskigildum s.l. 5 ár:
5% reiknast sem 2 punktar. Mest 30 punktar. Kvóti 1998 má ekki vera meiri en 4000 
tonn og kvótaaukning (án steinbíts*) eidá meiri en 800 tonn sl. 5 ár.

Hlutur fiskveiða oe fiskvinnslu í atvinnulífí staðarins:
2% reiknast sem 1 punktur. Mest 20 punktar. Einungis staðír með hærra hlutfall en 20% 
koma til greina við úthlutun.

Fækkun ársverka í fiskvinnslu og fiskveiðum á S ára tímabili f!991-I996V 
2% fækkun reiknast sem 1 punktur. Mest 1S punktar.

Frávik meðaltekna á íbúa frá landsmeðaltali:
2% reiknast sem 1 punktur. Mest 15 punktar.

Fólksfækkun síðastliðin 5 ár:
Fækkun um hver 3% síðastliðin 5 ár reiknast sem 1 punktur. Samtals mest 10 punktar.

íbúafröldi:
100 íbúar reiknast sem 1 punktur. Mest 10 punktar. Einungis staðir á 
atvinnuþróunarsvæði 1 með færri íbúa en 2000 og á atvinnuþróunarsvæði 2 með færri en 
1000 íbúa koma til greina. Þar sem sameining sveitarfélaga hcfiir átt sér stað og 
misræmis gætir milli byggðarlaga með aðskilin atvinnusvæði skal miða við einstök 
byggðarlög.

* Kvótaskránmg á steinbíti var tckin upp á tímabilinu og telst því ekki lil raunverulegrar kvótaaukningar.
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