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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á logum nr. 116/2006, um stjórn 
flskveiða, með síðari breytingum, 826. máL

Sjómannasamband íslands hefur skoðað frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, 
um stjóm fiskveiða, með síðari breytingum (strandveiði, aflamark, samstarf, tekjur af 
veiðigjaldi, tímabundin ákvæði) og hefur ýmislegt við frumvarpið að athuga.

Áður en umsögn um hverja grein frumvarpsins er gefin vill Sjómannasamband íslands koma 
þeirri almennu athugasemd á framfæri að það telur óeðlilegt að ráðherra eða 
framkvaemdavaldinu almennt sé gefið víðtækt vald með setningu reglugerða um ýmis 
mikilvæg atriði Sjómannasamband íslands telur að löggjafmn eigi að setja reglur í 
lagatextanum sjálfum og það eigi að heyra til undantekninga að ráðherra geti ákveðið skipan 
mála upp á sitt eindæmi með reglugerðarsetningum. Það er óeðlilegt að mati 
Sjómannasambands íslands að löggjafarvaldið framselji vald sitt til framkvæmdavaldsins í 
svo ríkum mæli sem gert er í frumvarpinu. Þetta valdaframsal frá löggjafarvaldinu til 
framkvæmdavaldsins er í andstöðu við þau sjónarmið sem meiri hluti þjóðarinnar lét í ljós í 
kjölfar bankahrunsins seinni hluta árs 2008. Sjómannasamband íslands fer þess því á leit við 
Alþingi að þetta atriði verði tekið til alvarlegrar skoðunar. Almennt má segja um frumvarpið 
að með því sé verið að taka veiðiheimildir af þeim sem hafa atvinnu af sjómennsku og flytja 
til þeirra sem stunda sjómennsku í frítíma sínum eða til að auka veiðiheimildir smábáta. 
Hvergi í frumvarpinu er að finna nauðsynlegar breytingar á núgildandi lögum til hagsbóta 
fyrir sjávarútveginn. í frumvarpinu er heldur ekki að finna afgerandi tillögur að breytingum á 
núgildandi lögum til að mæta sjónarmiðum Sjómannasambands íslands. Sjómannasamband 
íslands mótmælir því frumvarpinu í heild sinni og leggur til að Alþingi vísi því frá.

Um 1. gr. frumvarpsins:
Samkvæmt a lið 1. gr. frumvarpsins á enn að bæta við veiðiheimildum til strandveiða og er 
ætlunin samkvæmt greininni að búa til flokk smærri báta innan strandveiðiflotans. Samkvæmt 
greininni og 1. mgr. c (X) liðar 7. gr. um bráðabirgðaákvæði á að bæta við 2.400 tonnum af 
þorski og 600 tonnum af ufsa á yfirstandandi og næsta fiskveiðiári til þessa nýja flokks 
strandveiðiflotans. Sjómannasamband íslands hefur ekki séð tillögur frá 
Hafrannsóknastofhuninni um aukningu á þorsk- eða ufsakvóta á yfirstandandi fiskveiðiári. Þó 
svo að Hafrannsóknastofhunin hefði mælt með aukinni veiði á framangreindum fisktegundum 
á yfirstandandi fiskveiðiári væri eðlilegt og í samræmi við gildandi lög að kvótaaukningunni 
yrði dreift á skip í samræmi við aflahlutdeild þeirra frekar en að setja aukninguna til þessa 
gæluverkefhis stjómvalda sem strandveiðamar eru. Sjómannasamband íslands tehir rétt að 
benda Alþingi á að sjómenn innan stéttarfélaga sem aðild eiga að Sjómannasambandi íslands



hafa lífsviðurværi sitt af að starfa við fiskveiðar. Mörg aflamarksskip eru nú búin eða um það 
bil að ljúka við að veiða upp í þær veiðiheimildir sem eru á skipunum sem þeir starfa á. Þetta 
þýðir að sjómennimir á skipunum verða atvinnulausir þar til nýtt fiskveiðiár hefst. Það er því 
sárt fyrir atvinnulausa sjómenn sem byggja lífsafkomu sína á sjómennsku að sjá 
kvótaaukningu ráðstafað til gæluverkefhis stjómvalda. Sjómannasamband íslands hafiiar 
þessari grein frumvarpsins.

Um 2. gr. frumvarpsins:
Sjómannasamband íslands leggst alfarið gegn þessari grein og telur ekkert réttlæti í því að 
útgerðir sem ekki eiga aflamark í þeirri tegund sem ráðstafað er samkvæmt 10. gr., 11. gr. og 
til strandveiða skv. gildandi lögum, sem aðallega er þorskur, þurfi að leigja sér veiðiheimildir 
til að greiða sinn hlut í framangreindum ívilnunum. Að mati Sjó mannasambands íslands 
jafiigildir þetta að fjármálaráðherra gefi út þá tilskipun að þegnar þessa lands skuli greiða 
hluta af sköttum sínum í evrum og geti þeir sem ekki eiga evrur ekki keypt þær til að uppfylla 
kvöðina verði þeir settir í skuldafangelsi. Sjómannasamband íslands er reyndar á móti 
línuívilnun og strandveiðum og telur að fella eigi þau ákvæði út úr lögunum. Hins vegar 
virðist meirihluti Alþingis vera á þeirri skoðun að nauðsynlegt sé að mismuna mönnum með 
þessum hætti. Meðan þessi ákvæði eru inni er vel hægt að koma því þannig fyrir að allir setji 
veiðiheimildir í þessi verkefhi án þess að grípa til svo róttækra aðgerða sem þessi grein 
frumvarpsins gerir ráð fyrir. Sjómannasamband íslands leggur til að afli sem ætlaður er til 
aðstoðar byggðum, til lfauívilnunar og strandveiða o.þ.h. verði reiknaður í þorskígildum. 
Útgerðir leggi síðan til þessara verkefiia í samræmi við þau þorskígildi sem eru á skipunum, 
hlutfallslega af hverri tegund sem mynda þorskígildin. Fiskistofe getur síðan sett mann í að 
umbreyta þeim aflaheimildum sem settar eru í þennan pott, t.d. með jöfiium skiptum, í þær 
tegundir sem nýtast best til verkefhisins. Þannig sætu allir í aflamarkskerfinu við sama borð.

Um 3. gr. frumvarpsins:
Ef litið er fram hjá vangaveltum um það hvort byggðakvóti sem þessi skilar þjóðarbúinu 
einhveiju eða er réttlætanlegur þá er það skoðun Sjómannasambands í slands að skýrar reglur 
um hvemig veiðiheimildum samkvæmt þessari grein er ráðstafað þurfi að vera í lögunum 
sjálfum. Sjómannasamband íslands telur óeðlilegt að ráðherra sé fengið allt það vald sem í 
greininni felst með setningu reglugerða. Þessi skipan mála, um víðtækt vald ráðherra um 
skipan mála með reglugerðarsetningu, er ekki í samræmi við kröfu þjóðarinnar í kjölfar 
bankahrunsins um að skerpt skuli á þrískiptingu valdsins. Jafhframt mótmælir 
Sjómannasamband íslands 2. mgr. c (X) Uðar 7. gr. frumvarpsins þar sem gert er ráð fyrir að 
6.000 tonnum af þorski, 1.200 tonnum af ýsu og 800 tonnum af ufsa verð bætt við 
byggðakvótann til viðbótar því sem nú þegar er sett í þennan málaflokk sbr. 10. gr. núgildandi 
laga.

Um 4. gr. frumvarpsins:
í a lið 4. greinar eru þrengdar heimildir til tegundatilfærslna. Spuming er hvort heimild til 
tegundatilfærslna er ekki óþörf þar sem útgerðir geta skipt á jöfirnm þorskígildum einstakra 
tegunda við aðrar útgerðir sé skipting kvóta milli tegunda óhagstæð miðað við veiðar skips. 
Sjómannasamband íslands gerir hins vegar ekki athugasemd við þessa breytingu á núgildandi 
lögum.
í b. lið greinarinnar er verið að koma til móts við sjónarmið samtaka sjómanna varðandi 
tilhneigingu útgerða til að misnota ákvæði núgildandi Iaga um VS aflann. Sjómannasamband 
íslands telur hins vegar að í lögunum sjálfum eigi að skilgreina tímabilin í stað þess að í 
greininni segi að ráðherra skuli binda heimild þessa við ákveðið tímabil.
Varðandi ákvæði um VS aflann í 11. gr. núgildandi laga hefur Sjómannasamband íslands 
efasemdir um að Alþingi hafi á sínum tíma haft leyfi til að grípa inn í kjarasamninga
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sjómanna á þann hátt að sjómenn fói aðeins laun úr 20% af því aflaverðmæti sem landað er 
sem VS afla. Sjómannasamband íslands mun væntanlega láta á það atriði reyna fljótlega fyrir 
dómstólum. Þó svo að Alþingi hafi ákveðið að útgerðin fói aðeins 20% af verðmæti þess afla 
sem landað er utan kvóta sem VS afla eru kjarasamningar sjómanna skýrir um að uppgjör til 
sjómanna skuli miðast við fuilt aflaverðmæti. Sjómannasamband íslands fer þess því á leit að 
2. málslið 10. málsgreinar í 11. grein núgildandi laga verði breytt þannig að aðeins standi: „Þá 
skal útgerð skipsins fá 20% af andvirði selds afla“, þ.e. seinni hluta málsliðarins verði sleppt 
enda á útgerðin skv. kjarasamningi að gera upp við sjómenn miðað við allt aflaverðmætið.

Um 5. grein írumvarpsins:
Samkvæmt þessari grein er ætlunin að hækka það veiðigjald sem útgerðin greiðir um 70% frá 
því sem núgildandi lög mæla fyrir um. Ráðherra verður þó heimilt að taka tillit til 
mismunandi framlegðar útgerðarflokka. Eigi að taka tillit til eða lækka veiðigjaldið hjá 
einstaka útgerðarflokkum væri heppilegra að skýrar reglur yrðu settar í lögin sjálf með hvaða 
hætti slíkt er gert frekar en að setja það vald í hendur ráðherra. Eins og ákvæðið lítur út í 
frumvarpinu heíúr ráðherra nánast sjálfdæmi um að hygla ákveðnum útgerðarflokkum með 
lækkun á veiðigjaldinu án þess að þurfe að rökstyðja mál sitt sérstaklega.
Sjómannasamband ísknds hefur fram til þessa mótmælt veiðigjaldi enda hætt við að á 
endanum verði það sjómenn en ekki útgerðimar sem greiða gjaldið. í því sambandi er rétt að 
minna á tengsl útgerðar og flskvinnslu og verðmyndun aflans. Samkvæmt lögum frá Alþingi 
er starfendi Úrskurðameíbd sjómanna og útvegsmanna sem ákveður viðmiðunarverð á þorski, 
ýsu, karía og ufea í viðskiptum milli skyldra aðila. Þetta viðmiðunarverð er mun lægra en 
fengist fyrir aflann á fískmarkaði. Að öðru leyti er fiskverð frjálst, þ.e. fiskverð á að ákvarðast 
í samningi milli útgerðar og áhafbar en Úrskurðamefridm getur gripið inn í verðlagningu ef 
sjómenn eða útgerðarmenn vísa fiskverðsmáli til hennar. Yfirleitt tilkynnir útgerðin einhliða 
um það fiskverð sem greitt er. Reyndin er sú að útgerðin sér hag í að stofíia fiskvinnslu og 
kaupa fiskinn af eigin útgerð á útsðlu frekar en að selja fiskinn hæstbjóðanda, t.d. í gegn um 
fískmarkað. Hækkun veiðigjaldsins þýðir aukna pressu frá útgerð um lægra verð fyrir fiskinn 
sem síðan leiðir til tekjurýrnunar hjá sjómönnum. Lækkun fiskverðs og þar með lægra 
aflaverðmæti og tekjurýmun hjá sjómönnum mun einnig lækka stofiiinn sem veiðigjaldið er 
reiknað af. Því er undarlegt að stjómvöld skuli ekki byija á að taka á verðmyndun aflans, 
þannig að grundvöllur til ákvörðunar veiðigjalds sé réttur. Eftir að það hefúr verið gert getur 
Alþingi síðan ákveðið hve hátt veiðigjald sé sanngjamt að innheimta af útgerðinni.
Annað atriði þessu tengt er afnám sjómannaafsláttarins. í lagabreytingu frá Alþingi haustið 
2009 var ákveðið að afnema sjómannaafsláttinn í áföngum. Rökin voru m.a. að óeðlilegt væri 
að ríkið niðurgreiddi laun fyrir útgerðina og því ætti útgerðin sjálf að kosta 
sjómannaafsláttinn. Alþingi vísaði því samtökum sjómanna á útgerðina til að fá niðurfellingu 
sjómannaafsláttarins bætta. Á sama tíma leggja stjómvöld til verulega hækkun á veiðigjaldi 
útgerðarinnar sem nánast útilokar að sjómenn sæki bætur til útgerðarinnar vegna afnáms 
sjómannaafsláttarins. Hækkun veiðigjaldsins snýr því ekki aðeins að útgerðinni heldur er hér 
einnig um óbeina árás á kjör sjómanna að ræða fiá stjómvöldum eins og rakið hefúr verið hér 
að ofan.

Um 6. grein frumvarpsins:
Sjómannasamband íslands bendir aðeins á umsögn fjárlagaskrifstofu ^ármálaráðuneytisins 
sem fylgir með frumvarpinu hvað þessa grein varðar. Eins og fram kemur í umsögninni leikur 
mikill vafi á að þessi skipan mála standist stjómarskrá íslenska lýðveldisins.

Um 7. grein frumvarpsins:
Tilgangur þessarar greinar er að bæta við þremur ákvæðum til bráðabirgðar. 
í a lið, sem verður bráðabirgðaákvæði VIII, er gert ráð fyrir að ráðherra fá 2.000 tonn af sfld 
og 1.200 tonn af skötusel til ráðstöfúnar að eigin geðþótta á yfirstandandi og næsta
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fiskveiðiári. Sjómannasamband íslands mótmælir þessu ákvæði og telur það engan vegin eiga 
réttásér.
í b lið, sem verður bráðabirgðaákvæði IX, er viðmið fyrir löndun keilu- og lönguafla sem VS 
afla HnpjfVafS úr 5% í 10% fyrir yfirstandandí og næsta fiskveiðiár. Sjómannasamband íslands 
sér engin rök fyrir þessu ákvæði og leggst því gegn því.
í c lið, sem verður bráðabirgðaákvæði X, er annars vegar gert ráð fyrir aukningu á þorsk- og 
ufeakvóta til strandveiða á yfirstandandi og næsta fiskveiðiári og hins vegar er gert ráð fyrir 
aukningu á þorsk-, ýsu- og ufsakvóta á nsesta fiskveiðiári til stuðnings byggðarlögum. 
Sjómannasamband íslands sér engin rök fyrir þessari ráðstöfun og hafhar því ákvæðinu eins 
og áður hefur komið fram í umsögninni.

Eins og að framan er rakið fer frumvarpið mjög neikvæða umsögn hjá Sjómannasambandi 
íslands og er það ekki samið í sátt eða samráði við sambandið. Því er mælst til þess að 
frumvarpið verði ekki að lögum.


