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Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 

7.6.2011

Efni: Umsögn v. umsagnar Helga Áss Grétarssonar

Undir A. lið bls. 2 í umsögn segir: „ styðst efni þessa fmmvarps ekki við þær skýrslur og 
rannsóknir sem gerðar hafa verið á mögulegum aíleiðingum þeirrar stefiiu. Frumvarpstillögumar 
eru t.d. í engu samræmi við þær hugmyndir sem ræddar voru í starfshópi þeim sem skilaði 
skýrsiu til sjávarútvegs“ og landbúnaðarráðherra í byijun september 2010.” um endurskoðun 
fiskveiðistjómunarkerfisins.

Ekki er hægt að telja að hér sé farið með rétt mál. Sem dæmi má nefna að í skýrslu 
endurskoðunarhópsins segir m.a.:

1. Um strandveiði:

Bls. 13
„Meirihluti starfshópsins er sammála um að mæla með að aflaheimildum verði skipt í „potta“ 
þar sem annars vegar eru aflahlutdeildir og hins vegar bætur og ívilnanir, s.s. byggðakvóti, 
strandveiðar og aðrar sérstakar ráðstafanir. Gæta skal jafnræðis við úthlutun nýrra 
aflaheimilda eða heímilda sem komi til endurúthlutunar með opinberum markaði.“

2. Um jöfnun framlags í potta:

Bls. 56
„Að við útfærslu „pottaleiðarinnar“ verði skoðað sérstaklega hvemig bætux og ívilnanir geti 

komið til með jafnri skerðingu af öllum físktegundum og hlutfall þess sem fer í 
„ívilnanapottinn“ reikrdst af heildarþorskígiídum í stað þess að þetta sé einvörðungu tekið af 
þeim tegundum sem bætur og ívilnanir eru greiddar út í. Um þetta atriði var flutt þingmál á 
núverandi þingi (þskj. 808, 468. mál 138. löggjafarþings) og er meirihluti fulltrúa í 
starfshópnum sammála því meginsjónarmiði sem þar kemur fram.“

3. Um byggðaaðgerðir

BIs 56.
„Ef byggðakvóti verður áfram í núverandi mynd, þá verði hann endurskoðaður og metinn út 
frá árangri, umfangi og umsýslu. Kannaðar verði íeiðir tíi íviinunar fyrir löndun innan 
byggðarlaga eða aðrar leiðir sem kunna að einfalda framkvæmd byggðakvóta og auka um leið 
skilvirkni hans/£

4. Um tegundatilfærslu og VS -afla

Bls. 50.
„Með það að markmiði að koma í veg fyrir framangreint leggur starfshópurinn til að heimild 
til tegundatilfærslu verði endurskoðuð og sett verði takmörk á það hversu hátt hlutfall af 
aflamarki einstakra skipa í einstökum tegundum, í þorskígildum talið, megi nota til þess að 
breyta í aðrar tegundir með tegundatilfærslu.“



BIs. 52
„Að VS-afla heimildin verði bundin við raánuði eða veiðiferð sé hún lengri en mánuður en 
ekki heildarveiðitímabil. Þannig verði innan hvers mánaðar heimilt að landa tilteknum hluta 
af lönduðum afla í VS og reynt að hvetja til þess að allur afli komi að landi allan ársins hring 
en heimildin ekki opin til nýtingar öll í einu. Þannig sé lokað á þann möguleika að gera út 
eingöngu á VS-afla heimild í lok fískveiðiárs.“

5. Um veiðigjald

Bls. 11
Tilvísun í vinnu Endurskoðunamefhdar (2001). „ Nefndin leggur jafhframt til að fjörðungur 
veiðigjalds umfram eirrn milljarð renni til almennrar styrkingar sveitarfélaga sem treysta á 
sjávarútveg í samræmi við uppruna greiðslnanna, þ.e. veiðigjalds vegna þeirra heimilda sem 
bundnar eru við skip í sveitarfélaginu. „

C-liður
f c. lið bls. 2 er fullyrt að Alþingi veiti ráðherra heimild til að víkja frá ráðgjöf fiskifræðinga 
varðandi nýtingu fiskistofha og sé þar með verið að senda þau skilaboð að forsvaranlegt sé að 
stunda umtalsverðar veiðar umfram aflaráðgjöf.
Þessu er alfarið hafnað, enda er í öllum tilvikum að viðbótarheimildir dragist frá ákvörðun um 
heildarafla áður en til úthlutunar kemur.

D> E og F-liður
Hér er fullyrt að með þessu litla frumvarpi sé ráðist í umfangsmiklar breytingar á 
rekstrarumhverfí sjávarútvegsins sem hafí óhjákvæmilega áhrif á ýmsar þýðingarmiklar 
hagstærðir, s.s. hagvöxt, gengi og fjármál hins opinbera. Fundið er að því að ekki hafi verið gerð 
efnahagsleg greining á áhrifum þessa frumvarps. Einnig er fullyrt að sjávarútvegurinn standi vel 
þrátt fyrir efhahagshrun.
Ekki er hægt að fallast á að í þessu frumvarpi sé verið að leggja til „verulegar“ breytingar á 
fískveiðistjömunarkerfinu. Hvað varðar hækkun veiðigjalds er þar um að ræða hækkun sem 
nemur um 6 kr. á hvert þorskígildiskíló. Með hliðsjón af góðri framlegð (EBIDTA) greinarinnar 
síðustu ár(40-50 mia.) er vart um óvarlega skattheimtu að ræða. Aukning á heimildum í „potta“ 
um 10.000 lestir sem að hluta renna aftur til núverandi aflahlutdeildarhafa getur heldur ekki talist 
hafa marktæk áhrif á stöðu sjávaxútvegsins í heild.

Á liðnum áratugum hafa margoft verið gerðar breytingar á magni í s.k. pottum. Má þar t.d. nefha 
línuívilnun, strandveiðar sem og skel- og rækjubætur. HÁG virðist víða í áliti sínu gefa sér að 
stjómvöldum sé óheimilt að leggja til breytt magn í potta. Það verður ekki skilið á annan hátt en 
að harrn telji að núverandi aflahlutdeildarhafar hafi fullt og óskorað eignarhald á veiðiheimildum. 
Á þetta verður ekki fallist.
Betur ef satt væri að sjávarútvegurinn standi vel efíir efhahagshrun. Þannig er mál með vexti að 
efnahagur fjölda fyrirtækja stendur afar illa og er afleitur, sjá töflu ,, en gengisbreytingar í kjölfar 
efhahagshrun og verðhækkanir á mörkuðum hafa valdið góðri framlegð.



Eiginfj árhlutfall (%) Aí ls:

2007 23,5

2008 -7,2

2009 3,7

G-liður
Höfundur virðist álxta að með b lið 5. gr. frumvarpsins sé ráðherra falið ótakmarkað svigrúm til 
að meta hvemig lækka skuli álagningarstig veiðigjald einstakra útgerðarflokka. Þetta er á 
misskilningi byggt. Hagstofa íslands reiknar og birtir íramlegð einstakra útgerðarflokka sem og 
heildarinnar. 1 5. gr. er vísað til þessarar opinberu fiokkunar Hagstofu og ráðherra heimilt að 
leggja gjaldið á eftir framlegð þeirra flokka. Verði heimildin nýtt er ráðherra aifarið bundinn af 
þessari opinberu skiptingu Hagstofu íslands og felur ákvæðið ekki í sér skattlagningarvald til 
ráðherra. Hér skal að lokum tiltekið að um heimildarákvæði er að ræða og er samið eftir 
hvatningu frá samtökum í útgerð. Fyrir Iiggur að eftir því sem veiðigjald er hækkað gefur auga 
leið að áiag eykst á útgerðir sem stunda veiðar er lægsta hafa arðsemina. Krafa um sértækari 
gjaldheimtu er eðlileg í þessu ljósi.

H-liður
Fuilyrt er að stjómvöld fái „víðtækar og matskenndar“ heimildir til að setja reglur og taka 
stjómvaldsákvarðanir sbr. sérstaklega ao g  b liði I. gr. og 10. gr. 11. mgr. 3 gr. írumvarpsins. 
Heimildir skv. a og b lið 1. gr. eru í reynd afar léttvægar en alls ekki víðtækar. Þær fela í sér að 
ráðherra getur tekið firá tiltekið lítið magn til að gera minnstu smábátunum betur kleift að stunda 
strandveiðar í samkeppni við stærri báta þegar að langt er að sækja eða þegar að veður eru 
válynd. Viðmiðunarfjöldi þessara báta er 35 þannig að magnið sem um ræðir yrði aldrei meira en 
200-300 tonn má ímynda sér. Heimildir skv. 10. og 11. mgr. eru til handa sveitarfélögum og þeim 
ber, við nýtingu þeirra heimilda að fylgja almennum reglum fískveiðistjómunarkerfísins. 
Höfundur virðist gefa sér að sveitarfélög hafi jafiiframt ekki getu til að fylgja almennum reglum 
stjómsýslunnar og getur ráðuneytið lítið við því sagt

Um a lið
Ráðuneytið fellst á þau rök að setningarskipan hefði átt að vera með öðrum hætti og þakkar 
ábendinguna.

Um b lið (bls 5)
Höfundur íjallar í löngu máli um þá tillögu að í stað mánaða geti ráðherra skipt afla niður á 
tímabil og finnur því flest til foráttu. Hvers vegna er ekki alveg gott að átta sig á. Markmið 
breytingarinnar er að taka tilíií til síbreytilegra aðstæðna sem ekki er hagkvæmt að fastbinda í 
lög. Möguleiki er á, verði ákvæðið að lögum, að binda tímabil í strandveiði t.d. við 2 vikur í stað 
eins mánaðar. Það myndi t.d. stuðla að jafnara framboði á fiskmörkuðum. Höfundur virðist ekki 
átta sig á að ónýttur afli tímabils í strandveiðum rennur til næsta tímabils, sem skiptir máli í þessu 
samhengi. Óverulegar breytingar hafa verið á skiptingu afla og svæða írá því að strandveiðar 
voru fyrst ákveðnar. Þegar að þær voru fyrst ákveðnar var afla á svæði skipt hlutlægt eftir 
hlutfalli byggðakvóta á svæði að hluta og síðan fengu svæðin jafiit. Eina breytingin sem hefur



verið síðan gerð var að Strandir fluttust á svæði B. Á fyrsta ári strandveiða kaus löggjafinn að 
ákvarða skiptingu milli svæða og tímabila, en á öðru ári var horfið frá þessu. hversvegna, jú  
vegna þess að viðurkennt var að aðstæður geti breyst og illmögulegt að bíða samþykktar Alþingis 
sem getur tekið lungann úr ári. Á þessu vori var gerð ein lítil breyting í skiptingu afla milli 
mánaða á svæði C Austursvæði. Það var gert að ósk heimamanna þar sem þeir töldu rétt að setja 
meira af afla í síðari hluta tímabiísins að fenginni reynslu. Þetta er nú allt og sumt sem hér er 
undir. Fimmtudags, föstudags, laugardag og sunnudagsvandinn ætti enn að vera mönnum í föstu 
minni. Enn er kvartað þó ákvæðinu hafi verið breytt í tvígang. Þess misskilnings gætir að 
veiðitímabil, sem og ajonað íyrirkomulag strandveiða, sé ekki skiígreint fyrirfram, en það er ávallt 
gert að vori með reglugerð um strandveiðar þess árs. Hér verður að lokum sagt að telji Alþingi að 
heimildir ráðherra vegna strandveiða séu valdaframsal sem ekki geti gengið, er það því alveg að 
meinalausu þó farið verði aítur til fyrra horfs og þessar stærðir bundnar í lög á nýjan leik.

Athugasemdir við 2. gr.
Ýmislegt er fundið að fyrirkomulagi því sem lagt er til í 2. gr. frumvarpsins. Erfitt er um vik fyrir 
ráðuneytið að svara þeirri gagmýni höfundar á 2. gr. frumvarpsins að mismunun milli landshluta 
hafi verið hvatinn að baki upprunalegri tillögu þingmannanna þriggja, enda varla um málefnalega 
umfjöllun að ræða. Að öðru leyti vísast til þess að greinin er til umfjöllunar í sjávarútvegs- og 
landbúnaðamefnd og að fyrir liggur að hagsmunaaðilar í útgerð hafa ályktað um að sanngjarnt sé 
að framlag í „potta“ sé betur jaj&iað milli aðila. Það er alrangt hjá höfundi, sbr. umfjöllun hér á 
undan að hugmyndir að þessu tagi hafi ekki verið til umíjöllunar hjá nefiid um endurskoðun laga 
um fiskveiðistjómun.

Athugasemdir við 3. gr. frumvarpsins.
Stærsti hluti þessarar greinar er óbreyttur frá núverandi lögum. Ráðuneytið fellst á að 
málsgreinaskipti þurfi að laga og vísa þurfi til 2. gr. til að ekki fari milli mála um ráðstöfun 
aflaheimilda til byggðamáia. Það er skoðun ráðuneytisins að hér sé mjög verið að einfalda 
framkvæmd byggðaívilnunar, skv. 10. gr. þvert á það sem HÁG heldur fram. 10. og 11. mgr. eru 
nýjung og hafa í reynd fátt að gera með úthlutun byggðakvóta eins og hún var framkvæmd á 
tímabilinu 2004-2007. Sveitarfélög hafa skv. tillögunni val um að lúta alfarið ákvæðum 
reglugerðar sem ráðuneytið setur við úthlutun, eða geta ráðstafað aflaheimildum með hliðsjón af 
almennu reglum fiskveiðistjómunarkerfisins. Það er ráð fyrir gert að um málsmeðferð 
sveitarfélaga gildi almennar reglur stjómsýslunnar og ætlar ráðuneytið ekki annað en að 
sveitarfélög fylgi þeim og geti axlað þessa ábyrgð. Það er ekki svo að núverandi fyrirkomulag 
úthlutunar byggðakvóta sé ágallalaust. Þvert á móti er flækjustig griðarlegt, sem viðvarandi 
kærumál bera vitni um..

Athugasemdir við 5. gr. frumvarpsins.
Eitt stykki “a” fær höfund til að fella frekari áfellisdóma um vinnulag við samningu þessa 
frumvarps. Ráðuneytið fellst á að umræddu a-i sé ofaukið, en telur það ekki til marks um að 
vinnulag almennt við samningu þessa frumvarps hafi verið í samræmi við skoðanir HÁG. Eins og 
þekkt er fara írumvarp til skoðunar hjá lögfræðiskrifstofu forsætisráðuneytisins, til 
fjármálaráðuneytis og síðan í nær óbrigðulan prófarkalestur Alþingis.
Það skal áréttað að það er pólitísk ákvörðun sem liggur að baki hækkun veiðigjalds, en 
ákvörðunin er engu að síður studd góðri framlegð útgerðarfyrirtækja síðustu ár.
Almennt er það nú um stundir að ríkissjóður þarf að nýta allar færar leiðir til öflunar tekna. 
Hækkun veiðigjalds er rökrétt í því samhengi.



Um 7. gr.
Eins og áður hefur komið fram er í frumvarpinu ávalt gert ráð fyrir að auknar aflaheimildir í potta 
eða aðrar aðgerðir utan aflahlutdeildarkerfisins séu teknar innan ákvarðaðs heildarafla. 
Fullyrðingar um annað eru misskilningur á eíhi frumvarpsins. I umfjöllun höfundar um 7. gr. 
verður ekki annað lesið en að ráðstöfun í potta bijóti á eignarrétti núverandi aflahlutdeildarhafa. 
Þessu er alfarið hafnað.
í umfjöllun um skötusei virðist skorta þekkingu á hvemig úthlutun aflaheimilda í þeirri tegund 
hefur verið háttað. Áður en svokallað „skötuselsákvæði“ kom til var nær undantekningarlaust 
ákvarðaður heildarafli töluvert umfram ráðgjöf. Á þeim tíma var þeim heildarafla úthlutað alfarið 
til aflahlutdeildarhafa. Með „skötuselsákvæðinu“ varð sú eina breyting að aflahlutdeildarhafa 
fengu úthlutaðan þann afla sem var samkvæmt ráðgjöf. Þeim afia sem umfram ráðgjöf var 
ákveðin var ráðstafað tií leigu. Helstu rök fyrir að leigja út hluta aflaheimilda í skötusel voru 
verulegar breytingar á útbreiðslusvæði stoíhsins.
Nú er það svo að almennt er ekki hægt að mæla með veiði umfram ráðgjöf, en benda má á að 
skötuselsstofhinn hefur verið í verulegri sókn, þó nú kunni að verða breyting þar á. Skötusels 
ákvæði átti einnig rót sína að rekja til áhyggja manna af meðafía og til að koma í veg fyrir hvata 
til brottkasts og svartamarkaðsstarfsemi.

HÖfundur íullyrðir að vegna sýkingar í stoíhi sumargotssíldar, sæti furðu að lagt skuli til að tekið 
skuli frá tiltekið aflamagn í þeim stofni fyrir úthlutun. Hér gætir nokkurs misskilnings. Veiðar á 
sumargotssíld það sem af er fiskveiðiárinu eru ríflega 41 þúsund lestir. Fullyrðingar um að 2 
þúsund lestir skipti sköpum um afkomu þessara veiða teljast varla sannfærandi. Rökin fyrir 
ákvæðinu eru að ýmis skip munu stunda makrílveiðar sem ekki hafa yfir að ráða heimildum í 
sumargotssíld og hætta er á hvata til brottkasts séu heimildimar ekki aðgengilegar. Jaínframt er 
talið æskilegt að hægt sé að stunda veiðar til öflunar beitu frá strandsvæðum, s.s. við Breiðafjörð.

Enn á ný gætir þess misskilnings að um sé að ræða heimildir umfram ákvarðaðan heildarafla og 
er vísað til fyrri umfjöllunar.

Það skal áréttað hér að verði heimild til tegundatilfærslna lækkuð eins og hér er lagt til er 
nauðsynlegt að bregðast við því í tilviki löngu og keilu með öðrum aðgerðum, að öðrum kosti 
skapast hvati til brottkasts að mati ráðuneytisins.

Um C-lið
Vísað er til annarra athugasemda í greinargerð þessari sem hér eiga við. Augljóst er að höfundur 
misskilur enn og aftur og telur að um sé í öllum tilvikum að ræða heimildir umfram ákvarðaðan 
heildarafla. Ráðuneytið lagði fram breytt orðalag í gær vegna 3. mgr. bráðabirgðaákvæði X, svo 
orðalag væri gert skýrara á þá vegu að afiaheimildir þessar takast af aukningu heildarafla sem 
alltaf var ætlunin.




