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komudagur é. á. z
Félag vélstjóra 

og máimtæknimanna

Nefndasvið Alþingis, 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík,

Reykjavík 05. júní 2011

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytinga á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, 
með síðari breytingum (strandveiði, aflamark, samstarf, tekjur af veiðigjaldi tímabundin 
ákvæði) 826. mál. Svokallað ;/minna kvótafrumvarp"'.

VM -  Félag vélstjóra og málmtæknimanna hefur lýst yfir andstöðu við frumvarp 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða.
Frumvarp þetta sem er undanfari svokallaðs „stóra kvótafrumvarps” er að áliti VM unnið út 
frá þröngum og illa ígrunduðum hagsmunum, Vinnubrögðin við að semja frumvarpið og 
framsetning þess er í raun vitnisburður um innihaldið. Með því er verið er að stórskerða 
afkomu fyrirtækja í undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar ogfæra til störf frá þeim sem hafa 
lífsviðurværi sitt af sjómennsku til annarra. Það virðist vera að þeir sem komu að því að 
semja frumvarpið hafi ekki áttað sig á þeim miklu breytingum sem orðið hafa í sjávarútvegi 
undanfarin ár. Sætta sig ekki við breytingarnar og framþróunina, heldur ætli að færa 
greinina áratugi aftur til að reyna að skapa stemmingu sem þá var í sjávarplássum landsins. 
Þær miklu breytingar sem orðið hafa á atvinnuháttum í sjávarútvegi, með aukinni 
tæknivæðingu og afköstum við veiðar og vinnslu verður ekki snúið við og röskun á tilveru 
margra sjávarbyggða verður ekki umflúin við þessar breytingar. Efnahagslegur 
fórnarkostnaður til að hamla á móti framþróuninni er í þessu tilfelli of mikill. Sjávarútvegur 
verður ekki rekinn eins og landbúnaður með niðurgreiðslum og styrkum sem fjármagnaðir 
eru með skattfé almennings. Þeir fjármunir eru ekki til, sjávarútvegurinn verðir að standa 
undir sér og vera sjálfbær.
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VM teíur ekki ástæðu til að fara efnislega í ákveðnar greinar frumvarpsins, heldur koma 
eftirfarandi áherslum á framfæri.

VM harmar að ekki skuli hafa verið haldið áfram og reynt að semja breytingarnar á lögunum 
um stjórn fiskveiða, út frá niðurstöðu svokallaðar sáttarnefndar sem lauk störfum í 
september 2010.
Pólitískt vald ráðherra til að deila og drottna í atvinnulífinu telur VM að vera liðna tíð og 
fullreynda með skelfilegum afleiðingum.
Stjórn VM undrast þau vinnubrögð að verið sé að gera stórar breytingar á undirstöðu- 
atvinnugrein þjóðarinnar án þess að kannaðar séu til hlítar efnahagslegar afleiðingar 
breytinganna á afkomu fyrirtækja í greininni og lífskjör almennings í landinu til framtíðar, 
Fyrir hvern eða hvaða þjóðfélagshóp þessar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða er verið 
að gera, hefur stjórn VM ekki enn komið auga á.
Stjórn VM mótmælir því harðlega fyrir hönd vélstjóra á fiskiskipaflotanum, sem hafa 
lífsviðurværi sitt af sjómennsku, að verið sé að taka af þeim störfin og færa öðrum. 
Atvinnugreinin hefur þurft að sætta sig við niðurskurð afiaheimilda ogfækkun starfa. Það er 
því eðlileg krafa þeirra sem hafa lífsviðværi sitt af sjómennsku, að atvinna þeirra og 
starfsmöguleikar verði ekki skertir frekar fyrir aðra, jafnvel af áhuga fiskimönnum sem hafa 
fulla vinnu í öðrum atvinnugreinum.

Vírðingafyllst,
f.h. VM -  Félags vélstjóra og málmtæknimanna

Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður VM.
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