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Sæll Guðmundur

Fyrir liggur frumvarp er varðar áhafiiir ísl. fiskiskipa ofl. í þessu frumvarpi er verið 
að gera grundvallarbreytingar á réttindum manna eftir lengd báta en ekki 
brúttótonnum.

í fiskeldinu hjá Hraðfrystihúsinu- Gunnvör hf, starfa fjórir starfsmenn sem hafa 
allir réttindi að 30 tonnum (pungaprófi) eftir breytinguna munu þeir hafa réttindi til 
að stjóma bátum upp að 12 metrum. Allir þessir starfsmenn hafa verið að stýra 
þessum hefðbundnu rækjupungum hér í Djúpinu sem eru þetta 15-17 metra langir.

Ég spyr, hvar standa þessir menn eftir lagabreytinguna. Hafa þeir ekki lengur 
heimild til að stýra bátum uppí 17-18 metra (hefðbundnir innfj arðarrækjubátar) ???

í frumvarpinu eins ég hef það undir höndum er gert ráð fyrir því að 30 tonninn veiti 
mönnum rétt á 12 metrum, en einnig er minnst á það í umræðunum að menn haldi 
sínum réttindum til að stýra þeim bátum sem þeir hafa verið að stýra og 
sambærilegum bátum til sömu verka.

Það er töluvert hagsmuna mál fyrir okkar starfsemi það þessi mál lendi í eðlilegum 
farvegi. Ég held að það sé réttast að þessir menn sem geti fært sönnur á að þeir hafi 
verið að stýra bátum yfir 12 metrum fái réttindi til að stýra bátum upp að 24 
metrum. í okkar tilfelli þá væri það hálf erfitt að fara skikka þessa menn í skóla 
enda allir á miðjum aldri og komnir með fjölskyldu. E.t.v. væri hægt að hugsa sér 
að halda námskeið fyrir þessa kalla og veita þeim í kjölfarið réttindi.

Ég vona að þið takið tillit til þessara sjónarmiða við afgreiðslu finmvarpsins.

Með kveðju / Best regards 
Þórarinn Olafsson
Sjávarútvegsfræðingur/Fisheries Science B.Sc. honours
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