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Umsögn Hvíldarkletts ehf. kt. 520101-2250 og Sumarbyggðar ehf. k t 510998-2359
um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða
(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.), 174. mál.
Hvíldarklettur ehf. og Sumarbyggð ehf. skiía hér með sameiginlegri umsögn um
lagafrumvarpið svohljóðandi:
Umsögn
Á Vestflörðum hefur á undanförnum árum byggst upp ný atvinnugrein í ferðaþjónustu
sem er sala á sjóstangveiðiferðum til erlendra ferðamanna. Uppbyggingin hefur verið
hröð og miklu verið tjaldað til í fjárfestingu í bátum og husnæði. Öflug markaðssetning
hefur átt sér stað í Evrópu, sérstaklega í Þýskalandl. Útlitið fyrir árið 2010 er gott og
fyrirframbókanir hafa verið með besta móti. Gera má ráð fyrir að hátt í 2.000
ferðamönnum á næsta ári. ísland hefur stimplað sig inn sem spennandi áfangastaður fyrir
erlenda sjóstangveiðiferðamenn.
Því mætti ætla að framtíð þessarar ferðamennsku væri björt og fátt sem gæti ógnað henni.
En greinin glímir við stóran áhættuþátt sem getur á einni viku rústað því mikla
markaðsstarfi sem unnið hefur verið og skiíið eftir ónýta Qárfestingu uppá hundruðir
milljóna.
Þessi tegund sjómennsku hefur frá upphafl verið skilgreind sem hluti af
krókaafalamarkskerfinu og verið háð leigumarkaði með aílaheimildir af þeim sökum.
Ahættan sem því fylgir er margvísleg:
1. Leigumarkaður hefur verið erfiður og stefnir í að svo verði áfram.
2. Sjóstangveiðibátarnir verða að hafa til umráða aflamark til náinnar framtíðar og
hefur í nokkrum tilvikum þurft að útvega það með litlum fyrirvara á mjög háu
verði, hefðbundnum leiguliðum til mikils ama. Ekki þarf að taka fram þau
neikvæðu áhrif sem þetta hefur á rekstur ferðaþjónustunnar þegar aflaverðmæti
nær ekki verðmæti aflamarksins.
3. Fari svo að ekki verði hægt að utvega aflamark er úti um þessa tegund
ferðaþjónustu og orðspor íslenskrar ferðamennsku myndi bíða varanlegan hnekki
til langs tíma.
Tillaga okkar er sú að taka sjóstangveiðina út úr krókaaflamarkskerfinu og skilgreina afla
bátanna sem Hafróafla.

Við leggjum því til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á 6. gr. laganna
II. kafli. Veiðileyfi og aflamark.
6.gr.
Út falli þessi setning í 2.tölul 4.málsliðar 6. gr.:
" Leyfl til veiða sem takmarkast a f aflamarhi eða krókaaflamarki viðkomandi báts. ”
í staðin komi;
Leyfi til veiða takamarkast a f því að aflinn sé seldur á viðurkenndum uppboðsmarkaði
fyrir sjávarafurðir og andvirði hans renni til sjððs, sbr. 3. mgr. ./, gr. lagq nr, 3 7/1992,
um sérstakt gjald vegna ólögmœts sjávarafla, með síðari breytingum.
□ Forráðamenn uppboðsmarkaðarins þar sem aflinn er seldur skulu standa skil á
andvirði hins selda afla að frádregnum hafnargjöldum og kostnaði við uppboðið. Þá skal
útgerð skipsins fá 15% a f andvirði selds afla.
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