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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, með síðari
breytingum, þskj. 1474-826. mál.

Sjávarútvegs- og landbúnaðamefhd Alþingis hefur óskað eftir umsögnum Samtaka atvinnulífsins, 
Landssambands ísíenskra útvegsmanna og Samtaka fískvinnslustöðva, um ofangreint frumvarp. Þann 
18. maí sl. sendu samtökin sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu umsögn um frumvarpsdrög sem 
voru afhent aðilum í ráðuneytinu þann 13. maí sl.

Samtökin lýsa sig ósammála efni frumvarpsins. Hér er um að ræða annað tveggja lagafrumvarpa sem 
ætlað er að kollvarpa rekstri starfandi útvegsfyrirtækja og hafa að leiðarljósi að stórauka skattheimtu á 
sjávarútveg, breyta í grundvallaratriðum aflahlutdeildarkerfí sem hefur í öllum aðalatriðum reynst vel 
og auka óvissu í greininni. Jafnframt ógna frumvörpin tilveru fyrirtækja sem þjónusta útveginn, setur 
hag og framtíð starfsmanna útvegsfyrirtækja í uppnám og skapar mikla óvissu um hagsmuni 
byggðarlaga.

Samtökin lýsa miklum áhyggjum vegna þess að ekkert mat er iagt á hugsanlegar afíeiðingar af 
ákvæðum þessa frumvarps og frumvarps til laga um stjóm fískveiða (827. mál). Það vekur athygli að 
ekkert kemur fram um það hvaða markmiðum ætlunin er að ná en augljóslega er ekki verið að leita eftir 
því að hámarka arðsemi sjávarútvegsins sem um leið fylgir hámarks ávinningur samféiagsins í heild þ.e. 
fólks, fyrirtækja og byggðarlaga. Tillögurnar ganga fyrst og fremst út á það að auka vald ráðherra og 
pólitísk afskipti af rekstri sjávarútvegsins. Ekki verður séð að málsmeðferðin sé í samræmi við 
samþykkt ríkisstjórnarinnar frá 28. september 2010 þar sem fram koma reglur um undirbúning og 
meðferð stjórnarfrumvarpa. Þá virðist ekki tekið mið af handbók um undirbúning og frágang 
lagafrumvarpa sem gefm var út af fosætisráðuneytinu, dóms- og kirkjumálaráðuneytinu og skrifstofu 
Alþingis 2007.

Ekkert er að fínna í frumvörpunum sem líklegt er til að bæta hag fyrirtækjanna.

Minna má á að íslendingar hafa áratuga reynslu af miklum afskiptum hins opinbera um málefni 
útgerðar og fískvinnslu sem byggði á stöðugum inngripum í rekstrarskilyrði og umsvifamiklum 
opinberum rekstri. Allt endaði það með reglulegum gengisfellingum krónunnar, efnahagslegum 
kollsteypum og björgunaraðgerðum til illra staddra fyrirtækja. Ótrúlegt er að eftir alla þá reynslu skuli 
nú, rúmum tveimur áratugum eftir síðustu björgunaraðgerðir, haldið af stað í sömu vegferð sem reynst 
hefur svo illa hér á landi og í raun hvarvetna sem þessi leið hefur verið farin.

Þá farnast þjóðum best þegar byggt er á einföldum og skilvirkum reglum þar sem hið opinbera markar 
rammann sem fyrirtækjum ber að starfa innan en þau hafa að öðru leyti frjálsar hendur um viðskipti sín 
í millum. Þannig næst fram hagræðing, arðsemi er höfð að leiðarljósi og hagur fyrirtækja og fólksins 
sem hjá þeim starfar verður eins góður og frekast er unnt. Þennan lærdóm má meðal annars draga af 
uppbyggingu velferðarkerfís á Norðurlöndum þar sem byggt er á öflugum fyrirtækjum sem búa við 
stöðugt og samkeppnishæft rekstrarumhverfi, stunda útflutning og eiga í samkeppni á alþjóðamarkaði.
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Þegar fyrirtækin hagnast skila þau tekjum í ríkissjóð, eigendum sínum arði, greiða starfsmönnum sínum 
góð laun og velferð í samfélaginu eykst. Með frumvarpsdrögunum er stefna mörkuð sem gengur þvert á 
þessa leið. Búast má við að hagur fyrirtækja versni þar sem þau hafa ekki vissu um rekstrarskilyrði sín 
og búa við ótta um sífellda stefnubreytingu af hálfu þeirra sem úthluta eiga aflaheimildum hvort sem 
það er ráðherra eða einstakar sveitarstjórnir. Fjárfestingar í greininni munu dragast verulega saman og 
smám saman munu framleiðslutæki atvinnugreinarinnar ganga úr sér. Draga mun úr nýsköpun og 
vöruþróun í sjávarútvegi og stefnumótun til langs tíma mun bíða skipbrot. Markaðsstarf fyrirtækjanna 
mun líða og það dregur úr möguleikum þeirra til að tengja veiðar, vinnslu og markaði en þetta hefur 
verið lykilþáttur í þróun öílugra sjávarútvegsfyrirtækja undanfarin ár.

Samtökin hafa að undanfömu án árangurs óskað eftir viðræðum við sljórnvöld þar sem reynt yrði að 
komast að samkomulagi um breytingar á fískveiðistjórninni. Haldið verði fast við jákvæða þætti 
núverandi aflahlutdeildarkerfis s.s. frjálst framsal aflahlutdeildar og að þeir sem tekið hafa á sig 
samdrátt afíaheimilda við minnkun kvóta njóti aukningar þegar um hana er að ræða. Samtökin telja 
jafnframt æskilegt að í stað veiðigjalds verði beitt þeirri aðferð að skattleggja sérstaklega hagnað 
fyrirtækjanna ef hann fer umfram tiltekin mörk og telja að með því megi koma til móts við þau 
sjónarmið að ríkissjóður skuli fyrir hönd þjóðarinnar njóta svokailað umframarðs vegna nýtingar á 
auðlindinni. Samtökin hafa einnig tekið undir tillögur um að nýtingarsamningar til langs tíma um 
afíahlutdeild, með skýrum endurnýjunarákvæðum, komi í stað ótímabundinnar aflahlutdeiídar.

Hér verður fjallað um helstu atriði frumvarpsins:

1. I 1. gr. (sbr. 7. gr. c.) frumvarpsins er gert ráð fyrir aukningu veiðiheimilda til svokallaðra 
strandveiða um 2400 tonn af þorski og 600 tonn af ufsa á fiskveiðiárunum 2010/2011 og 
2011/2012. Gert er ráð fyrir að ráðherra geti úthlutað þessu aflamagni til fískiskipa sem eru 
undir 3 brúttótonnum. Með þessu er stefnt að því að taka enn frekari aflaheimildir frá þeim sem 
hafa aflahlutdeild og færa til aðila sem í mörgum tilvikum hafa áður selt frá sér aflaheimildir 
sínar. Þannig er verið að viðhalda hringrás sem hefur í för með sér að sömu einstaklingamir 
geta komist inn í kerfið aftur og aftur á kostnað þeirra sem fyrir eru. Með þessu verður skipum, 
sem sækja úr takmarkaðri auðlínd, fjölgað með tilheyrandi kostnaði og sóun á sama tíma og 
fjöldi skipa liggur bundinn eða er gerður út á hálfum afköstum. Þannig er gengið á hlut þeirra 
sem hafa fískveiðar að aðalatvinnu og tekjumöguleikar þeirra skertir en öðrum ívilnað. Einnig 
er það með ólíkindum með tilliti til öiyggis sjómanna að stjómvöld ætli að stuðla sérstaklega að 
sjósókn smæstu báta við Ísíandsstrendur.

Dæmi eru um að sami aðili geri út marga standveiðibáta og ekki verður séð að 1. gr. d. komi í 
veg fyrir það þar sem ekki eru ákvæði um eignarhlut hvers og eins í lögaðila sem gerir út.

Sérstaka athygli vekur að auka á þorskafla á yfírstandandi fískveiðiári umfram það sem sú 
aflaregla sem ríkisstjórnin samþykkti 2009 til fímm ára og hefur ekki verið breytt. Þessu er 
eindregið mótmælt enda er mikilvægt fyrir trúverðugleika íslenskra stjórnvalda og íslensks 
sjávarútvegs að þeim aflareglum sem í gildi eru á hverjum tíma sé fylgt. Samtökin hafa hvatt til 
endurskoðunar á aflareglu í þorski en þar til niðurstöður um mat á aflareglunni liggja fyrir 
verður að fara að þeirri aflareglu sem í gildi er.

I 3. mgr. 7. gr. c. er kveðið á um að aflaheimildir samkvæmt ákvæðinu komi ekki til frádráttar í 
aflamarki skv. 2. ml. 3. mgr. 8. gr. Mikilvæg er að þetta ákvæði verði orðað skýrar til að ekki 
sé vafí um það hvað í því felst.

2. í 2. gr. frumvarpsins er gerð tillaga um að aflaheimildir sem ráðstafað er sérstaklega verði 
reiknaðar hlutfallslega f þorskígildum af öllum físktegundum, en ekki á grundvelli úthlutunar í 
fjórum fisktegundum eins og nú er miðað við. Samtökin eru andvíg þeirri mismunun sem í 
þessum pólitísku úthlutunum felst. A meðan þær viðgangast telja samtökin ekkí rétt að
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einungis sé um skerðingu aflamarks í ákveðnum tegundum að ræða. Sú aðferð að skylda 
útgerðir til að kaupa aflaheimildir vegna tiifærslna gengur hinsvegar ekki upp. Eðlilegra er að 
útgerðir leggi til aflaheimildir í þeim físktegundum sem þær eiga. Vilji stjómvöld úthluta 
aflaheimildum í ákveðnum físktegundum er unnt að skipta því sem lagt er til í þær tegundir. Þá 
mótmæía samtökin því sérstaklega að útgerðir verði skikkaðar til að greiða gjald sem nemur því 
sama og vegna ólögmæts sjávarafla.

í 3. gr. er lagt til að úthluta sveitarfélögum sérstökum byggðakvóta og að þau geti fénýtt beint 
aflaheimildir en á móti eru rýrðar aflaheimildir útgerðarfyrirtækja. Hér er um að ræða frekari 
skattlagningu á útgerðina að ræða þar sem tekjumöguleikar hennar eru rýrðir sem þessu nemur. 
í 6. grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að úthluta sveitarfélögum 1/5 af álögðu veiðigjaldi 
samkvæmt ógagnsæjum viðmiðum. Þar er sérstaklega hallað á sveitarfélög þar sem gerð eru út 
vinnsluskip sem jfullvinna aflann um borð, sveitarfélög þar sem engar hafnir eru en 
umsvifamiklar útgerðir og ekkert tillit er tekið til þess að físki er landað vítt og breytt um land 
en aflanum síðan ekið heim til vinnslu.

Samtökin telja það mjög vonda aðferð til að auka tekjur sveitarfélaga að vega að fyrirtækjum 
sem eru máttarstólpar byggðarlaganna. Þá má efast um að aðferðin standist ákvæði 
stjórnarskrárinnar um jafnræði eins og bent er á í umsögn ijármálaskrifstofu 
fjármálaráðuneytisins. Miklu nær væri að leggja höfuðáherslu á að reka arðbæran sjávarútveg 
sem leggur sitt a f mörkum til sameiginlegra sjóða og getur stutt fjölbreytta 
atvinnuuppbyggingu, rannsóknir og nýsköpun um allt land.

í 4. grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á ákvæðum um tegundatilfærslu og svonefndum 
VS afla. Samtökin gera ekki athugasemdir við þessi ákvæði en telja mikilvægt að ákvæðin komi 
til endurskoðunar leiði þau til o f mikilla þrenginga gagnvart þeim markmiðum sem þeim er 
ætlað að þjóna.

Gert er ráð íyrir skv. 5. gr. að veiðigjald verði hækkað um rúm 70% úr 9,5% í 16,2% af 
reiknaðri framlegð útgerðarinnar. Þetta er afleit aðferð til að nálgast svokallaðan 
„umframhagnað“ í útgerð ef um hann er að ræða. Ef áfram á að skattleggja útgerðina 
sérstaklega væri nær að leggja á sérstakan tekjuskatt þannig að ef hagnaður til skatts fer umfram 
tiltekin mörk falli það sem umfram er í sérstakt tekjuskattsþrep. Þannig yrði skattheimtan 
sanngjamari og ekki um skattlagningu af taprekstri að ræða eins og núverandi fyrirkomulag 
býður upp á.

Samtökin telja eðlilegt að gjaldtakan endurspegli mismunandi afkomu innan útgerðarinnar. 
í frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir að ráðherra geti með ákvörðun tekið tillit til mismunandi 
framíegðar útgerðarflokka. Nauðsynlegt er að kveða nánar á um þetta enda verða heimildir til 
skattheimtu að vera skýrar og ótvíræðar. Æskilegt væri að tiltaka skiptingu gjalds eftir 
físktegundum eða flokkum þeirra þannig að framlegð yrði reiknuð sérstaklega fyrir veiðar 
bolfísks, uppsjávarfiska, flatfísks, rækju og svo framvegis. Þó að eðlilegt sé að byggja á 
gögnum Hagstofunnar er tilvísun til útgerðarflokka samkvæmt reksti'aryfírliti fískveiða sem hún 
birtir ekki heppileg þar sem sú skipting byggir m.a. á mismunandi stærð fískiskipa sem veiða 
sömu físktegundir.

TiIIaga er gerð um að aflahlutdeild útgerða í síld og skötusel verði rýrð (7. gr. a.) og að 
ríkissjóður leigi x út tiltekið aflamagn í þessum físktegundum. Hér er enn um að ræða leið til að 
skerða aflahlutdeild og rýra tekjur tiltekinna útgerða, það er þeirra sem byggja afkomu sína á 
veiðum á sííd og skötusel. Þessu er harðlega mótmælt.

Samtökin telja enga þörf á að skilgreina sérstakar reglur um að keilu- og lönguafli teljist ekki til 
aflamarks (7. gr. b.). Ekkert hefur komið fram um að brottkast þessara tegunda sé sérstakt
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vandamál sem ástæða sé tii að fjalla um í lögum. Ástæða er til að óttast afleiðingar þessa 
ákvæðis á umrædda fiskistofna en glögg merki eru um að sókn í þá sé of mikil.

I bókun ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum sem fylgdi yfirlýsingu vegna kjarasamninga 5. maí sl. 
segir:
„ 7. Þegar sjávarútvegsráðherra hefur gengið frá  frumvarpi um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða 
(samningaleið), og það fengið umfjöllun í ríkisstjórn og þingflokkum stjórnarflokkanna verður það, fyrir 
endanlega afgreiðslu og framlagningu, kynnt helstu hagsmunaaðilum sem tengjast sjávarútvegi á lokuðum 
trúnaðarfundum.

2. Eftir framlagningu frumvarpsins verður stefnt að því að koma því til nefndar og út til umsagnar að lokinni 1. 
umræðu.
3. Þegar fyrir liggur sú hagfrœðilega greining sem unnið er að á áhrifum fyrirhugaðra breytinga á 
rekstararskilyrði og starfsumhverfi sjávarútvegsins, tilnefni SA og ASÍ e'mn fulltrúa hvor ásamt fulltrúum 
stjórnarflokkanna til að fara yfir niðurstöðu greiningarinnar. Þetta verði gert í því skyni að leita leiða til að ná 
frekari sátt um útfœrslur sem tryggi sjávarútveginum góð rekstrarskilyrði sbr. yfirlýsingu forsœtisráðherra og 
fjármálaráðherra frá  28. október 2009. Niðurstöðurþeirrar yfirferðar Hggifyrir um mánaðarmótin maí/júní. "

Það er ljóst að ekki stendur til að efna þessa yfirlýsingu heldur virðist sem ætlunin sé að afgreiða 
frumvarpið án þess að fyrir liggi mat á áhrifum þess né hvemig unnt sé að tryggja sem best 
rekstrarskiiyrði sjávarútvegsins. Það er nú orðið Ijóst að tekin hafa verið upp ný vinnubrögð í 
samskiptum aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt ofanrituðu og þeirri reynslu sem 
samtökin hafa af stöðugleikasáttmálanum frá 2ÖÖ9 er ljóst að núverandi ríkisstjóm gerir ekkert með 
eigin yfirlýsingar og að þær eru nánast ekki pappírsins virði. Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar er forsenda 
þess að kjarasamningar til þriggja ára haldi gildi sínu. Ábyrgð á framkvæmd yfirlýsingarinnar og um 
leið á forsendum kjarasamninga liggur augljósíega hjá ríkisstjórninní og þeirri ábyrgð verður ekki vísað 
neitt annað þótt pólitískir spunameistarar ríkisstjómarinnar reyni að halda öðru fram.

SamtÖkin eru, eins og kunnugt er, tilbúin til samráðs og samvinnu um breytingar á lögum um stjórn 
fiskveiða þannig að unnt verði að ná sátt um málaflokkinn. Augljóst er að frumvörp ríkisstjómarinnar 
geta ekki orðið grunnur að slíkri sátt. Þau munu kaíla fram áframhaldandi deilur og átök á komandi 
árum og verða tilefhi stöðugra breytinga á fiskveiðistjóminni. Þessi átök geta ekki leitt til neins annars 
en þess að afkoma sjávarútvegsins verður verri en ella og um leið rýra þau hag fyrirtækjanna, fólksins 
sem hjá þeim starfa, þjónustuaðila, sveitarfélaga og um leið þjóðarinnar allrar.

Samtökin skora á Alþingi og ríkisstjórnina að hverfa af þeirri braut sem mörkuð er með þessu frumvarpi 
og fyrirhuguðum enn frekari breytingum á stjórn fiskveiða.

Virðingaríyllst,

-
f.h. Samtaka atvinnulífsins f.h. Landssambands íslenskra útvegsmanna

f.h. Samtaka fískvinnslustöðva
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