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Reykjavík, 4. mars 2007.

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1998 um 
Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðamefnd sjómanna og 
útvegsmanna, og lögum nr. 116/2006 um stjóm fiskveiða, mál 644.

Visað er til bréfs sjávarútvegsnefndar þar sem okkur er sent til umsagnar frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðamefnd 
sjómanna og útvegsmanna, og lögum um stjóm fiskveiða.

Það frumvarp sem hér um ræðir er lagt fram í framhaldi af vinnu starfshóps sem 
sjávarútvegsráðherra skipaði til að leita leiða til að koma í veg fyrir að kaup útgerða á 
aflamarki hafi áhrif á rétt uppgjör aflahlutar til sjómanna. Starfshópinn skipuðu 
fulltrúar tilnefndir af Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Landssambandi 
smábátaeigenda, Farmanna- og fiskimannasambandi íslands, Sjómannasambandi 
Islands og VM félagi vélstjóra og málmtæknimanna og lögfræðingur í 
sjávarútvegsráðuneytinu tilnefndur af sjávarútvegsráðherra.

Agreiningslaust var í starfshópnum að ákvæði 2. ml. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 24/1986 
um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins þar sem segir: ”Ekki er 
heimilt að draga frá heildarverðmæti afla i þessu sambandi kostnað við kaup á 
veiðiheimildum” gildi um öll fiskiskip. Hinsvegar brá svo undarlega við að fulltrúi 
Landssambands smábátaeigenda taldi að þau ákvæði í lögum nr. 13/1998 og lögum 
nr. 116/2006, sem ætlað er að stuðla að því að framangreint ákvæði laga nr. 24/1986 
sé virt, gildi ekki um svokallaða smábáta. Vegna þessa er óhjákvæmilegt gera því 
máli nokkur skil.

I 1. mgr. 1. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofii skiptaverðs og úrskurðamefnd 
sjómanna og útvegsmanna segir “Hlutverk Verðlagsstofii skiptaverðs er að fylgjast 
með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðla að réttu og eðlilegu uppgjöri 
á aflahlut sjómanna eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum.” Þar er engin 
sjómaður undanskilinn og þó starf Verðlagsstofu skiptaverðs hafi hingað til ekki lotið 
að því að gæta réttar þeirra sjómanna sem starfa á svokölluðum smábátum hlýtur það 
frekar að kalla á að gert verði sérstakt átak í þeim efnum heldur en að hundsa þá 
áfram. Þó Landssamband smábátaeiganda eða önnur félög útgerða smábáta hafi ekki 
gert kjarasamninga við stéttarfélög sjómanna á það fráleitt að leiða til þess að sjómenn
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á þessum skipum séu einnig að þessu leyti verr settir en aðrir sjómenn. í gildi eru 
kjarasamningar milli LÍÚ og stéttarfélaga sjómanna og að sjálfsögðu gilda þeir sem 
lágmarkskjör á þeim skipum sem ekki eru aðilar að LIU og ekki hafa verið gerðir 
aðrir kjarasamningar fyrir, hvort sem um stór eða smá skip er að ræða.

í 5. mgr. 8. greinar laga nr. 116/2006 um stjóm fiskveiða segir: “Ákvæði laganna um 
úthlutun, nýtingu og framsal aflahlutdeildar og aflamarks gilda einnig um 
krókaaflahlutdeild og krókaaflamark nema öðruvísi sé kveðið á um í þeim.” í 15. 
grein laganna er að sjálfsögðu ekki kveðið á um að ákvæði greinarinnar gildi ekki um 
krókaaflamark, hvað þá að þau gildi ekki um aflamark allra skipa, stórra og smárra.

í ljósi framangreinds er þess óskað að nefndin taki þetta mál til sérstakrar umfjöllunar 
og að í nefndaráliti komi skýrt fram að lög nr. 13/1998 og 15. gr. laga nr. 116/2006 
gildi um öll fiskiskip, hvort sem þau eru stór eða smá, hvort sem þau stunda veiðar á 
grundvelli veiðileyfis með aflamarki eða krókaaflamarki og hvort sem afli er afhentur 
eða seldur til skylds aðila, seldur til óskylds aðila eða seldur á fiskmörkuðum.

Virðingarfyllst,

f.h. Landssambands íslenskra útvegsmanna

Friðrik J. Amgrímsson


