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ÞJÓÐHAGSSTOFNUN 7. nóvember 2001

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38 15. maí 1990, um 
stjórn fiskveiða, með síðari breytignum. 193. mál.

Þjóðhagsstofnun er þeirrar skoðunar að æskilegast sé að sömu reglur gildi um öll 
fyrirtæki í tilteknum atvinnugreinum. Hagfræðin kennir að við slíkar aðstæður sjái 
samkeppnin um að velja út þau fyrirtæki sem hagkvæmust eru. Þessi regla á jafnt við 
um verslun, bifreiðaviðgerðir og fiskveiðar. Það þykir til að mynda ekki skynsamlegt 
að setja sérstakar reglur um starfsemi lítilla verslana eða lítilla bifreiðaverkstæða. Það 
sama gildir um fiskveiðar.

Undantekning frá ofangreindri reglu er ef fyrirtækin hafa önnur áhrif en þau sem 
mælast í tekjum þeirra og gjöldum. Ef fyrirtækin valda t.d. mjög mismunandi 
umhverfisáhrifum er skynsamlegt að setja almennar reglur sem eru þannig að þau 
fyrirtæki sem valda umhverfistjóni beri kostnaðinn af því. Ef menn hafa sem dæmi 
áhyggjur af mengun frá útblæstri véla í fiskiskipum, þá er skynsamlegt að skattleggja 
olíunotkun skipanna og búa þannig til hvata til að draga úr þessari mengun. Ef menn 
hafa áhyggjur af áhrifum tiltekinna veiðarfæra á líMkið, þá er skynsamlegt að 
skattleggja notkun skaðlegra veiðarfæra og/eða niðurgreiða notkun vistvænna 
veiðarfæra. Slík mismunun er hagkvæm ef hún ræðst af fjárhagslegu mati á 
mismunandi skaðsemi veiðarfæranna.

Meginefni frumvarpsins eru ákvæði sem varða tilflutning á veiðirétti til 
krókaaflamarksbáta. Þjóðhagsstofnun hefur ekki skoðun á því hvort einhver tiltekinn 
flutningur á veiðirétti sé réttlætanlegur. Stofnunin vill hins vegar minna á eftirfarandi:

1. Það er mikilvægt að setja niður þær deilur sem verið hafa um skiptingu þess 
takmarkaða afla sem nytjastofnar við ísland gefa á ári hveju. Útgerðarmenn þurfa 
að búa við mikla óvissu varðandi það hversu mikið þeir megi veiða vegna óvissra 
náttúruskilyrða í sjónum. Þessi óvissa er auðvitað óhjákvæmileg en það gerir illt 
verra ef við bætist pólitísk óvissa um skiptingu heildaraflans.

2. Ákvarðanir um sérstakar úthlutanir á aflaheimildum jafngildir styrkjum til þeirra 
sem fá þessar aflaheimildir. Verðmæti þeirra 1.000 lesta af ýsu, 1.000 lesta af 
steinbít og 300 lesa af ufsa sem um er rætt í 3. gr. er 160-170 milljónir kr. miðað 
við verð á aflamarki í almenna kerfinu. Verðmæti þeirra 1.800 lesta af ýsu, 1.500 
lesta af steinbít og 300 lesa af ufsa sem um er rætt í 7. gr. er 270-280 milljónir kr. 
miðað við sama verð.

3. Vegna takmarkaðrar afrakstursgetu fiskistofnanna þá eru aflaheimildir sem fluttar 
eru til skipa af ákveðinni tegund í ákveðnum byggðarlögum teknar af einhverjum 
öðrum skipum og byggðarlögum. Byggðaaðgerðir með tilflutningi aflaheimilda til 
þeirra byggðarlaga þar sem sjávarútvegur stendur illa er óhjákvæmilega



tilflutningur frá þeim byggðarlögum þar sem sjávarútvegur stendur vel og þar sem 
best vaxtarskilyrði eru fyrir byggðarlög sem byggja á sjávarútvegi.

4. gr. frumvarpsins er óháð öðrum greinum frumvarpsins en þar er lagt til að 5% afla í 
hverri veiðiferð teljist utan aflamarks. Tilgangurinn með þessu ákvæði er að hvetja 
sjómenn til að koma með afla að landi sem þeir annars mundu kasta í sjóinn. Til að 
hindra að þetta ákvæði hvetji til veiða á undirmálsfiski er gert ráð fyrir að sjómenn 
hafi ekki fjárhagslegan ávinning af þessum hluta aflans.

í  gildandi reglugerð um veiðar í atvinnuskyni (8. gr.) er ákvæði um að undirmál sem 
nemi allt að 10% af afla í einstaka veiðiferð skuli einungis teljast að hálfu til 
aflamarks. Þetta ákvæði er augljóslega af sömu tegund og ákvæðið í 4. gr 
frumvarpsins. Þetta ákvæði hefur verið í reglugerðum í nokkur ár þannig að 
væntanlega liggur fyrir nokkur reynsla af þessu ákvæði.

Þjóðhagsstofnun er mjög meðmælt því að reynt sé að nota efnahagsleg tæki til að 
spoma gegn óæskilegu brottkasti. Þó ber að varast að efnahagslegur hvati til að landa 
verðminni fiski leiði til að minna sé reynt til að forðast að veiða slíkan fisk.

Þjóðhagsstofnun telur sig ekki búa yfir sérfræðiþekkingu á þessu sviði en vill þó 
benda á að í 8. gr. reglugerðarinnar er tekið fram að ákvæðið eigi ekki við um 
frystiskip sem vinna aflann um borð og ekki um afla sem veiddur er á handfæri. 
Ástæða þess að undimálsfiskur sem veiddur er á handfæri er undanþeginn er 
væntanlega sú að miklar líkur eru á að slíkur fiskur lifi. Þetta dæmi sýnir að varasamt 
getur verið að láta sömu reglur gilda varðandi undirmálsfisk fyrir öll skip og öll 
veiðarfæri.


