LANDSSAMBAND

smábátaeigenda

Sjóvarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis

14. desember 2009

Efni:

Umsðgn Landssambands smábátaeigenda (LS) um
frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006,
um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Með breytingunni er komið til móts við útgerðir frístundaveiðlskípa og er hvetjandi
fyrir þá sem hug hafa á því að sinna þjónustu við ferðamenn, hluta úr ári í bland við
atvinnuveiðar.
LS styður breytinguna.

a.

2. gr.
Geymsluréttur verði 15% í stað 33%.
LS er styður breytinguna.

b. Ráðherra verði gefin heimild að rýmka geymslurétt í tiltekinni fisktegund telji
hann slíkt stuðla að betri nýtingu hennar.
LS styður breytinguna.
c.

1.
2.
3.

Hækkun linuívilnunar í 20% fyrir þá sem beita í landi.
Bátar þar sem línan er beitt um borð en stokkuð upp í landi fái 15%
ívilnun.
Skilyrði línuívilnunar að landað sé í sömu höfn og línan er tekin um
borð erafnumið.

LS styður ofangreinda töiuiiði ogfagnar þeim ásetningi stjórnvaida að efia
atvinnuskapandi og umhverfisvænar veiðar. Hvað töíulið 3 varðar er um mikið
baráttumái LS að ræða, sem að mati samtakanna er hreint og kiárt öryggisatriði LS
fagnar þvi sérstakiega.
LS viii benda á aivariegan ágaiia á breytingartHíögum varðandi linuíviinun.
Þar er hvergi getið um véiabáta þ.e. þeirra dagróðrabáta sem eru með iínubeitningavéiar um borð. Fari frumvarpið i gegn óbreytt, mun það ieiða tii þess að þeir
aðilar sem eru með línubeitningavélar munu fjarlægja þær úr bátunum til að komast
í 20%flokkinn. LS hefur enga trú á því að það sé markmiðið með fyrirhuguðum
iagabreytingum. Þessir öflugu bátar myndu gera það að verkum að potturinn fyrir
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Ifnuívilnun myndi þurrkast upp á augabragði.
LS hefur lagt til að vélabátar undir 15 mfái 6,7% línuívilnun og hvetur
sjávarútvegsnefnd eindregið til að gera þá breytingu. Með henni væri því markmiði
náð að línuívilnun nái til allra dagróðrabáta. Breytingin myndi að auki leiða til þess
að veiðiheimildir sem ætlaðar eru til línuívilnunar mundu nýtast aðfullu, en nokkuð
hefur vantað upp á það á undanförnum árum eins og sést á meðfylgjandi töflu

.

Línuívilnun
Tímabil

Þorskur - 3.375
tonn
ívilnun

Ýsa
2.100 tonn

Steinbítur
700 tonn

Nýting

FJöldi
482 tonn

1. febr. 2004

417 tonn

báta

2004/2005

2.935 tonn

87%

1.487

86%

552

62%

300 bátar

2005/2006

3.037 tonn

90%

1.626

94%

680

76%

297 bátar

2006 / 2007

2.455 tonn

73%

1.753

102%

550

62%

281 bátar

2007 / 2008

1.705 tonn

51%

1.734

101%

440

49%

233 bátar

2008 / 2009

1.857 tonn

55%

1.573

98%

622

89%

221 bátar

ónýttur þorskur fiskveiðiárin 2004/2005 - 2008/2009 - 4,888 tonn
ónýttur stembítur ftskveiðiárin 2004/2 0 0 5 - 2008/2009 - 932 tonn

d. Þar er verið að nálgast þá hugmynd sem sett var fram á aðalfundi LS fyrir
fjölmörgum árum - þ.e. „manneldisívilnun" varðandi uppsjávartegundir.
LS ersammála tillögunni.

3. gr
a.

Fjallar um 50% veiðiskyldu.
LS styður þá ákvörðun að breytingin taki gildi 1. september 2010. LS teiur þó
æskilegra að hún sé látin fjara út til 1. september 2014.
b.

Um lækkun veiðiskyldu hjá skipum sem eru að veiðum utan landhelgi.
LS gerir ekki athugasemd við ákvæðið.

c. Að vikið verði frá reglu um niðurfellíngu aflahlutdeiidar, sbr. a-lið, tefjist skip frá
veiðum vegna tjóns eða bilana.
LS er sammála þessu ákvæði og telur það vera í anda þess sem upphaflega var
stefnt að.
d. Hér er verið að virkja ákvæðið um flutning veiðiheimilda eins og það var hugsað
í upphafi, að hún takmarkist við 50% af úthlutuðu aflamarki í þorskígildum talið.
LS gerír ekki athugasemd við ákvæðið.

Ákvæði til bráðabirgða.
I.

Sú stoðreynd blasir við veiðimönnum á stóru hafsvæði fyrír Vestur- og Norðurlandi,
að skötuselur hefur helgað sér þar búsetu í verulegu magni Vafalaust á þetta rætur
að rekja til umhverfisbreytinga í hafinu kríng um fsland.
Undanfarnar tvær grásleppuvertíðir hefur þetta valdið veiðimönnum mikfum
vandræðum, þar sem þeir eiga engar aflaheimildir í skötusel. Þá er þetta sífellt meira
vandamál fyrír línuveiðimenn á áðurgreindu svæði. Engin ástæða er til að ætia
annað en að þetta „vandamál" breiðist innan skamms hringinn fkring um landið.
Veiðimenn hafa veit upp allskyns lausnum Hvað sem öllum gróusögum Ifður Ifta þeir
á það sem sfðasta valkost að henda viðkomandi aukaafla í hafið.
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Þar sem um er að ræða bráðabirgðaákvæði f lögum til tveggja fiskveiðiára, telur
LS rétt að láta á það fyrirkomulag reyna, sem þar er lagt til.

II
Aflaheimild í karfa verði skipt upp í gullkarfa og djúpkarfa.

LS leggst gegn þessari breytingu og mælir með að giídandi ákvæði verði óbreytt.
LS gagnrýnir framsetninguna þarsem f frumvarpinu eru ekki talin upp rökfyrír breyt
ingunni
LS leggur til að sjávarútvegsnefnd fái Fiskistofu til að gera tilraunaúthlutun
samkvæmt þeirri breytingu sem hér er lögð til þannig að hægt verði að átta sig á
hvaða hagsmunum er veríð að þjóna með henni.
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III. og IV
Að svo stöddu lætur LS kyrrt Hggja varðandi ákvæði til bráðabirgða III. og IV.

Aðrar athugasemdir:
1. Krókaaflahlutdeíld
LS leggur mikla áherslu á að framlengdur verði frestur útgerða til að ráðstafa
krókaaflahlutdeild þannig að hún rúmist innan þeirra marka sem núgildandi lög
kveða á um.

f umsögn LS til sjávarútvegsnefndar Alþingis 22. febrúar 2006 um þennan þátt laga
um stjórn fiskveiða, varóskað eftirþvf að ákvæðið héldi næstu 10 ár.
LS ftrekar hér með þá skoðun og bendir f þvi sambandi á hinar hrikalegu aðstæður
sem eru f efnahagslffi þjóðarinnar. Með slfkri breytingu kæmi ákvæðið til
endurskoðunar árið 2016.

2. Góðgeröarveiðar
Mikill vilji er fyrir því meðal félagsmanna LS að þeir geti með einhverjum hætti rétt
þeim hjálparhönd sem minnst hafa á milli handanna nú um stundir. LS skorar á
stjórnvöld að setja inn lagaákvæði sem gerír sjávarútvegsráðherra það kleift að
heimila veiðar sem styrkja góðgerðarsamtök Slíkar veiðar yrðu að sjálfsögðu að lúta
sömu reglum um eftirlit og aðrar veiðar á fslandsmiðum. Magnið sem hér um ræðir
er mjög lítið og hefur ekkert að gera með verndun fiskistofna.
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Virðingarfylist,

/

