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Efni: UmsÖgn um frumvarp til laga um breytingu á logum nr. 116/2006, um stjórn
fjskveíöa, með síðari breytingum, 174. máL
Stjóm Sjómannasambands íslands undrast iram komið frumvarp um breytingu á lögunum um
stjörn fískveiða og fer þess á leit að frumvarpið verði nú þegar dregið til baka. Samkvæmt
samstarfsyfirlýsingu ríkisstjómarinnar var sett á fót nefhd sem hefur það verkeM að
endurskoða lögin um stjóm fiskveiðanna. Sú nefhd er enn að störftim. Ekkert í frumvarpinu
flokkast undir brýnar aðgerðir sem ekki geta beðið þar til nefiidin hefur lokið störfum. Því er
það með öllu óskiljanlegt að þetta frumvarp sé lagt fram nú. Stjórn Sjómannasambands
Islands hafhar frumvarpinu í heild sinni og óskar eftir því að framangreind nefiid fái frið til að
ljúka störfum sínum án íhlutunar ráðherra sjávarútvegsmála.
í 1. gr. frumvarpsins er ætlunin að leyfa þeim sem hafa leyfi til frístundaveiða, sbr. 2. tölulið
4. mgr. 6. gr. núgildandi Iaga, að stunda jafhframt veiðar í atvinnuskyni. Eiga þessir aðilar að
geta valsað á milli frístundaveiða og veiða í atvinnuskyni eftir því sem þeim þóknast. Þessu
mótmælir Sjómannasamband tslands og hafhar greininni.
í a lið 2. gr. frumvarpsins er lagt til að réttur útgerða til að flytja veiðiheimildir yfír á næsta
fískveiðiár verði þrengdur. Sjómannasamband íslands hefor áður bent á að meðan frjálst
framsal veiðiheimilda er leyft hefur þetta ekkert að segja. Þrenging á ákvæðinu eykur aðeins
fyrirhöfn útgerðanna þar sem þeir þurfa þá að flytja veiðiheimildirnar yfír á önnur skip sem
hafa geymslurétt b liður greinarinnar er jafh óþarfor og a liðurinn.
í c lið 2. gr. er enn einu sinni lagt til að aukin réttindi séu færð til smábátaflotans. Þessu
mótmælir Sjómannasamband íslands og leggur til að línuívilnun verði aftiumin í heild sinni.
í d lið 2. gr. er lagt til að ráðherra geti í reglugerð gert skylt að ákveðið hlutfall af
uppsjávarfiski verði unnið til manneldis. Sjómannasamband íslands telur þetta óráð og hafhar
því ákvæðinu.
Samkvæmt framansögðu haftiar Sjómannasamband íslands greininni enda ekkert í henni sem
flokkast undir brýnar aðgerðir.
f 3. grein frumvarpsins er ekkert sem leysa mun úr þeim vandamáium sem fylgja frjálsu
framsali veiðiheimilda. Stjóm Sjómannasambands Islands hvetur fulltrúa Alþingis í
sjávarútvegs- og landbúnaðarnefiid til að kynna sér tillögur sambandsins um bann við framsali
veiðiheimilda. Greininni er því haftiað.

2
í ákvæði til bráðabirgða I er gert ráð fyrir að sjávarútvegsráðherra bæti sérstaklega 2.000
tonnum af skötusel við úthlutaðar veiðiheimildir í þessari tegund á þessu fískveiðiári. Sama á
að gera á næsta fískveiðiári. Þessum veiðiheimildum á ekki að úthluta skv. reglu núgildandi
laga um stjóm fiskveiða heldur á að selja þessar veiðiheimildir sérstaklega.
Hafrannsóknastofiiunin lagði til að heildarveiðin á þessari tegund yrði 2.500 tonn á
yfírstandandi fískveiðiári. Það verður að teljast undarlegt að ráðherra sem kennir sig við flokk
sem setur umhverfismál í öndvegi telji í lagi að hátt í tvöfalda sókn í þessa fisktegund án þess
að íyrir því liggi vísindaleg rök. Stjóm Sjómannasambands fslands getur ekki tekið undir svo
óábyrga tiílögu.
í ákvæði til bráðabirgða II er lagt til að leyfílegum heildarafla í karfa verði skipt upp í
gullkarfa annars vegar og djúpkarfa hins vegar. Hvers vegna er þetta mál allt í einu orðið svo
brýnt að ekki er hægt að bíða effcir niðurstöðu úr nefiidinni sem er að endurskoða lögin um
stjóm fiskveiðanna í heild sinni? Bent skal á að málið hefur oft verið til umræðu og m.a. hafa
verið lögð fram frumvörp á Alþingi um málið. Því er óskiljanlegt að málið þoli ekki nokkurra
mánaða bið í viðbót.
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