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Málefni: Frumvarp til Jaga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, 
með síðari breytingum (strandveiði, aflamark, samstarf, tekjur af veiðigjaldi, 

tímabundin ákvæði), 826. máí, 139. löggjafarþing 2010-2011

Vísað er í erindi sjávarutvegs- og landbúnaðarnefndar Alþingis dagsett 3. júní 2011 með 
beiðni um umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar um ofangreint frumvarp til laga.

Við skoðun fyrirliggjandi frumvarps, vill Hafrannsóknastofnunin koma á framfæri 
eftirfarandi athugasemdum:

1. Varðandi 2. grein frumvarps, er jákvætt að sjá að tekið sé tillit til allra veiðiheimilda 
utan aflamarks (línuívilnun, úthlutun til eflingar sjávarbyggða og strandveiða) áður en 
til skiptingu samkvæmt aflahlutdeild skips kemur, þannig að heildarafli sé sem best í 
samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar um hámarksafla í viðkomandi 
tegund. Þess vegna væri rétt og er hér með lagt til að við bætist ákvæði um að tekið sé 
tilllit til afla erlendra skipa í íslenskri efnahagslögsögu vegna samninga stjórnvalda 
við erlend ríki.

2. í 7. grein (a) er kveðið á um að tekjur af aflaheimildum renni í sjóð til að auka 
verðmæti sjávarfangs. Eðlilegt verður að teljast að einnig sé opið fyrir ráðstöfun þessa 
fjár til rannsókna sem undirbyggja sjálfbæra nýtingu fiskstofna á íslandsmiðum, 
a.m.k. þeirra fiskistofna sem um er að ræða í þessari grein frumvai'psíns. Lagt er til að 
á eftir “auka verðmæti sjávarfangs” komi “og sjálfbæmi fiskistofna”.

3. í 7. grein (b) er gert ráð fyrir að auka sveigjanieika tii að mæta meðafla af löngu og 
keiiu í biönduðum veiðum og má ætia að það sé skynsamieg ráðstöfun. Þó skal 
undirstrikað mikilvægi þess að stjómvöid áætli fyrirfram eins vel og kostur er afla af 
þessum toga, þannig að ákvörðun um heildarafiamark taki mið af því og verði sem 
best í samræmi við ráðlagðan hámarksafia í tegundunum.
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4. f 7. grein (c) er gert ráð fyrir að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hafi heimild til 
úthlutunar afla til strandveiða umfram aflamark yfirstandandi fiskveiðiárs sem nemur 
2400 lestum af þorski og 600 lestum af ufsa. Athygli skal vakin á að með því yrði 
farið á svig við núgildandi aflareglu í þorskveiðum, sem dregur úr gildi hennar sem 
virks stjómtækis og jafnframt úr líkum á aukningu í afrakstri þorskstofnsins á 
komandi árum. Varðandi aukinn ufsaafla á árinu skal því haldið til haga að nú þegar 
er aflamark yfirstandandi fiskveiðiárs (50 þúsund tonn) 10 þúsund lestum umfram 
tillögu stofnunarinnar, en ráðgjöfin miðast að vanda við að tryggja hámarksafrakstur 
stofnsins til langs tíma litið.

5. Gert er ráð fyrir samlcvæmt 7. grein frumvarpsins að ráðherra sé veitt heimild til 
aukningar afla umfram aflamark vegna strandveiða og til stuðnings byggðarlögum, 
sem nemur allt að 8400 tonnum af þorski, 1400 tormum af ufsa og 1200 tonnum af 
ýsu á fiskveiðiárinu 2011/2012. Með þessu ákvæði frumvarpsins væri tekin ákvörðun 
um að fylgja elcki lengur eftir núgildandi aflareglu í þorski, sem 
Hafrannsóknastofnunin telur óráðlegt án undangenginnar ítarlegri skoðun.

Hafrannsóknastofnunin ítrekar einnig þá afstöðu sína að grundvallaratriði í stjórn 
fiskveiða er að litið sé til alls afla, án tillits til á hvaða forsendum honum er úthlutað, 
þannig að niðurstaðan um heildarafía verði sem næst ráðgjöf stofnunarinnar. í því 
sambandi skal nefnt að ein af ástæðum þess að nokkuð treglega hefur gengið með 
uppbyggingu þorskstofnsins er einmitt að of mörg og mikil frávik frá megin ákvæðum 
fiskveiðistjómunarinnar voru til staðar. Á þessu hefur orðið veruleg breyting síðustu 
árin og kerfið því markvissara stjórntæki nú en áður, Hafrannsóknastofnunin Ieggur 
því til að allur afli sem tiltekinn er í 7. grein frumvarpsins sé dreginn frá heildarafla 
sem til úthlutunar kemur hverju sinni samkvæmt aflahlutdeild fiskiskipa.


