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Inngangur
Bæjarráð og bæjarstjórn Grindavíkurbæjar hafa undanfarin misseri samþykkt bókanir 
og umsagnir um fiskveiðistjórnunarmál þar sem lögð hefur verðið áhersla á að leitað 
verði leiða til að ná sátt um íslenskan sjávarútveg með reglum sem hafi það að 
markmiði að þær styrki greinina í heild sinni og skapi hvata til þess að hámarka 
verðmæti, draga úr framleiðslukostnaði og auka þar með arðsemi og tekjur 
þjóðarbúsins. Áherslur sem eru í samræmi við meginmarkmið þeirra frumvarpa sem 
lögð hafa verið fram og niðurstöðu Sáttanefndar í sjávarútvegsmálum sem skilaði af 
sér haustið 2010. Hinsvegar eru í lögunum ákvæði sem ganga gegn þeim markmiðum 
sem frumvörpin eru sögð stefna að, eins og verður vikið að í umsögn bæjarráðs.

Sjávarútvegsfyrirtækin í Grindavík skapa um 1.000 bein störf við veiðar og vinnslu á 
Íslandi, sem eru álíka mörg störf og eru í áliðnaði á Íslandi. Varlega áætlað hleypur 
fjöldi afleiddra starfa sem sjávarútvegur í Grindavík skapar á fleiri hundruðum. Þessi 
störf eru mönnuð starfsmönnum sem búa um allt land. Áhrif sjávarútvegs í Grindavík 
ná því víða.

Sjávarútvegsfyrirtæki í Grindavík hafa alla tíð starfað eftir þeim lögum sem Alþingi 
hefur sett. Í samræmi við þær reglur hafa fyrirtækin fjárfest í aflaheimildum, bæði til 
að vinna á móti þeim skerðingum sem verið hafa og til að auka veiðar og vinnslu 
fyrirtækjanna. Fyrirtækin hafa lagt sig fram um það að stýra veiðum sínum og vinnslu 
til að hámarka verðmæti afurðanna. Það er að mati bæjarráðs lítil sanngirni fólgin í 
því að refsa þeim fyrirtækjum og sveitarfélögum sem hafa starfað eftir þeim lögum og 
reglum sem löggjafinn og ríkisvaldið hafa sett.

Bæjarráð Grindavíkurbæjar getur tekið undir það meginmarkmið að auka hlutdeild 
þjóðarinnar í heild í þeim arði sem nýting auðlinda skapar. Hinsvegar leggur bæjarráð 
áherslu á að slíkar reglur séu almennar og eigi við um auðlindanýtingu almennt, en 
ekki séu útbúnar sérreglur um nýtingu einnar auðlindar umfram aðra. Athyglisvert er í 
þessu sambandi að nýting þeirrar auðlindar sem lax- og silungsveiði úr ám og vötnum 
er vissulega, býr ekki við auðlindagjald. Þvert á móti býr sú nýting við undanþágu frá 
greiðslu virðisaukaskatts. Sú nýting skilar þar með takmörkuðum beinum tekjum til 
þjóðarinnar.

Markmið breytinganna

Markmið frumvarps til laga um stjórn fiskveiða.
• að stuðla að verndun og sjálfbærri nýtingu fiskistofna við Ísland,
• að stuðla að farsælli samfélagsþróun með hagsmuni komandi kynslóða að 

leiðarljósi,
• að treysta atvinnu og byggð í landinu,



• að hámarka þjóðhagslegan ávinning af sjávarauðlindinni og tryggja þjóðinni 
eðlilega auðlindarentu,

• að sjávarútvegurinn sé arðsamur og búi við hagstætt og stöðugt 
rekstrarumhverfi.

Markmið frumvarps til laga um veiðigjöld
• Veiðigjöld eru lögð á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, 

stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja 
þjóðinni í heild hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar.

Markmið frumvarpanna eru góðra gjalda verð, en ljóst að nokkur ákvæði laganna eru í 
andstöðu við markmiðin og verður gerð grein fyrir þeim hér á eftir.

1. að stuðla að verndun og sjálfbærri nýtingu fiskistofna við Ísland.

Að mati bæjarráðs Grindavíkurbæjar hefur aflamarkskerfið sem unnið hefur verið 
eftir undanfarin 2-3 áratugi uppfyllt þetta markmið. Sést það ekki síst á rannsóknum 
Hafrannsóknarstofnunar á þróun og vexti helstu nytjastofna undanfarin ár.

2. að stuðla að farsælli samfélagsþróun með hagsmuni komandi kynslóða að 
leiðarljósi, og

3. að treysta atvinnu og byggð í landinu,

Eins og fram kemur í athugasemdum Þórodds Bjarnasonar við frumvarpið er 
byggðaþróun á landinu ekki í beinu sambandi við fiskveiðistjórnun. Byggðaþróun á 
sér mun fleiri skýringar á borð við auknar kröfur um þjónustu og fjölbreyttari 
möguleika á ýmsum sviðum, hækkandi menntunarstig og sérhæfðara vinnuafl. Sé 
þróun og staðsetning aflaheimilda skoðuð má sjá að aflaheimildir eftir landshlutum 
hefur haldist því sem næst óbreytt. Samþjöppunin hefur fyrst og fremst verið innan 
landshluta. Atvinnusvæðin eru orðin stærri. Breytingar í sjávarútvegi á Íslandi hafa 
haldist í hendur við þessar samfélagsbreytingar og hafa veiðar og vinnsla breyst mikið 
undanfarin ár. Nú er ekki þörf fyrir eins mikið vinnuafl og áður við við veiðar og 
vinnslu, en samhliða hafa skapast fjölmörg önnur tækifæri í fullvinnslu sjávarafurða. 
Tækifæri sem skapa fjölbreyttari og verðmætari störf. Stærstu möguleikar Íslendinga 
til frekari virðisaukningar sjávarfangs og farsælli samfélagsþróun með hagsmuni 
komandi kynslóða að leiðarljósi felast í áframhaldandi tæknivæðingu, samhliða 
öflugra markaðsstarfi og vöruþróun. Fjölgun frístundabáta og tímabundinna starfa við 
sjávarútveg mun ekki treysta atvinnu og byggð í landinu eða stuðla að farsælli 
byggðaþróun.

Hörð samkeppni strandveiðimanna um takmarkaða aflahlutdeild á stórum 
svæðum í fáeinar vikur að sumri getur hins vegar varla talist vænleg leið til að 
efla atvinnulíf sjávarbyggða til framtíðar. Út frá langtímahagsmunum slíkra 
byggðarlaga má þvert á móti líta á strandveiðar eins og þeim er nú háttað sem 
ákveðna sóun um fjórðungs þess aflamarks sem ætlað er að stuðla að farsælli 
samfélagsþróun og treysta atvinnu og byggð í landinu. (Þóroddur Bjarnason)

4. að hámarka þjóðhagslegan ávinning af sjávarauðlindinni og tryggja þjóðinni 
eðlilega auðlindarentu,

5. að sjávarútvegurinn sé arðsamur og búi við hagstætt og stöðugt 
rekstrarumhverfi.

Eins og fram kemur í athugasemdum Daða Más Kristóferssonar, dósent í hagfræði við 
Háskóla Íslands byggir frumvarpið á núverandi kvótakerfi.



Sterk hagfræðileg rök styðja stýringu veiða með framseljanlegum 
aflaheimildum, enda stuðlar slíkt fyrirkomulag að hagræðingu í veiðum og 
auknu aflaverðmæti. Þróun arðsemi í sjávarútvegi hér á landi samanborið við 
þróunina í nágrannalöndum ber þessu glöggt vitni.

Álit Daða er í samræmi við álit fjölda annarra hagfræðinga, innlendra sem erlendra, 
sem skoðað hafa íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið. Þau álit, ásamt árangri og þróun 
arðsemi í íslenskum sjávarútvegi frá því kvótakerfinu var komið á, ættu að vera 
nægilega sterk til að sýna fram á að sjávarútvegur á Íslandi sé arðsamur og því ekki 
þörf róttækar breytingar. Stöðugar deilur um fiskveiðistjórnun og afskipti 
stjórnmálamanna eru þeir þættir sem helst hafa dregið úr stöðugleika íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja. Að mati bæjarráðs mun þetta frumvarp, verði það að lögum, 
ekki auka stöðugleika í rekstri. Þvert á móti er gert ráð fyrir verulega auknum 
afskiptum stjórnmálamanna af fiskveiðistjórnun og viðskiptum með aflahlutdeildir. 
Daði bendir á að takmarkanir á viðskiptum með aflahlutdeild séu líklegar til að draga 
úr hagkvæmni útgerðar til lengri tíma. Bæjarráð tekur undir það álit.

I frumvarpi til laga um veiðigjöld er fjallað sérstaklega um það markmið að tryggja 
þjóðinni í heild hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar. Eins og áður 
kemur fram er það mat bæjarráðs að samræmis beri að gæta í álagningu 
auðlindagjalda.

Í frumvarpinu er lagt til að álagning auðlindagjalds verði veruleg, eða allt að 70% af 
metinni auðlindarentu. Rétt er að benda á að renta í útgerð skiptist milli útgerðar og 
sjómanna, eins og fram hefur komið í fjölda rannsókna og athugasemdum við 
frumvarpið. Umfangsmikil skattlagning rentu mun lækka laun sjómanna til lengri 
tíma litið eða fækka störfum, sem er varla í samræmi við markmiðið um að treysta 
atvinnu og byggð í landinu og stuðla að farsælli samfélagsþróun.

Það er ennfremur mat bæjarráðs að með því að draga úr möguleikum til hagræðingar 
og langtímahagkvæmni útgerðarinnar verði umfang auðlindarentunnar skert og dregið 
úr getu útgerðarinnar til að standa undir gjaldtökunni. Markmiðið er að hámarka 
þjóðhagslegan ávinning af sjávarauðlindinni og tryggja þjóðinni eðlilega 
auðlindarentu. Ljóst er að það markmið mun ekki nást verði frumvörpin að lögum. 
Nær er að skapa sjávarútveginum umgjörð til að hámarka verðmæti, draga úr 
framleiðslukostnaði og auka þar með arðsemi og tekjur þjóðarbúsins.

Áhrif á Grindavík
Helstu beinu áhrif af máli nr. 657 verða að:
• Aflaheimildir dragast saman um á annað þúsund þorskígildistonn sem leiða til 

samdráttar í útsvarstekjum Grindavíkurbæjar upp á um 30 milljónir kr á ári.
• Það mun kosta útgerðir yfir 300 m.kr. að leigja til sín heimildir af kvótaþingi til að 

verða jafnsettar og áður.
• Hlutur sveitarfélagsins af leigukvóta í gegnum kvótaþing verður takmarkaður og 

mun að líkindum ekki vega upp tekjutap vegna skerðinganna. Ekki liggur fyrir 
hvernig tekjunum verður skipt milli sveitarfélaga, en miðað við þróun síðustu ára 
og missera má búast við að reynt verði að koma fénu til verkefna sem rekin verði 
af landshlutasamtökum sveitarfélaga á hverjum stað, í stað þess að tekjurnar renni 
beint til þeirra sveitarfélaga sem hafa orðið fyrir tekjuskerðingu.

Helstu beinu áhrif af máli nr. 658 verða að:



• Grunnveiðigjald og sérstakt veiðigjald í Grindavík á síðasta ári hefði numið yfir
2.000 m.kr., en árið 2011 var eitt hið besta í þessari öld. Til samanburðar á nefna 
að skatttekjur Grindavíkurbæjar (útsvar og fasteignaskattar) á árinu 2011 námu 
rúmlega 1.100 m.kr. Auðlindarenta á fyrirtæki í Grindavík hefðu numið rúmlega 
tvöfaldri þeirri fjárhæð, sem hefði runnið að fullu í ríkissjóð.

Óbein áhrif
• Búast má við að stóraukin gjaldheimta af sjávarútvegsfélögunum leiði til þess að 

fyrirtækin reyni að draga úr kostnaði annarsstaðar, m.a. með því að endursemja 
við sjómenn og annað starfsfólk, fækka stöðugildum og draga úr þjónustukaupum. 
Lækkun á launakostnaði fyrirtækjanna og minnkandi þjónustukaupum mun skila 
sér í ennfrekari lækkun útsvarsstofns Grindavíkurbæjar og samdrætti í tekjum 
hafnarinnar.

Verði frumvörpin að lögum er ljóst að áhrifin verða verulega neikvæð á samfélagið í 
Grindavík og á Suðurnesjum öllum og mun að öllu óbreyttu valda því að íbúum á 
svæðinu kann að fækka. Það er ekki á samfélagið á Suðurnesjum leggjandi. Áhrifin 
munu jafnframt koma fram á öðrum svæðum, en fyrirtækin í Grindavík sækja 
starfsfólk, og þá ekki síst sjómenn, um land allt.

Niðurlag
Með frumvörpunum er gerð enn ein tilraunin til að búa til nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi 
sem á að leysa núverandi kerfi af hólmi. Ljóst er að þau munu ekki skapa þá sátt sem 
nauðsynleg er. Þvert á móti virðist andstaða við frumvörpin vera umtalsvert meiri en 
við núverandi kerfi. Bæjarráð Grindavíkurbæjar leggur enn og aftur til að leitað verði 
leiða til að ná sátt um íslenskan sjávarútveg með reglum sem hafi það að markmiði að 
þær styrki greinina í heild sinni og skapi hvata til þess að hámarka verðmæti, draga úr 
framleiðslukostnaði og auka þar með arðsemi og tekjur þjóðarbúsins. Bendir bæjarráð 
á niðurstöðu Sáttanefndar í sjávarútvegsmálum í því sambandi.

Ekki er samræmi milli markmiða frumvarpanna og einstakra ákvæða eins og rakið 
hefur verið í umsögninni. Að mati bæjarráðs felast í frumvörpunum fyrst og fremst 
umtalsverð aukin gjaldheimta á fyrirtæki og samfélög á landsbyggðinni. Gjaldheimta 
sem er algerri andstöðu við markmið um að efla byggð og atvinnu í landinu og skilar 
líklega engu öðru en að flytja byggðavanda milli svæða.

Bæjarráð bendir máli sínu til stuðnings á athugasemdir Daða Más Kristóferssonar 
dósents í hagfræði við Háskóla Íslands og Þórodds Bjarnasonar prófessors í 
félagsfræði við Háskólann á Akureyri sem unnin var að beiðni sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins og fylgir frumvarpinu. Í þeim athugasemdum koma fram 
nægilega sterk rök og sjónarmið til þess að atvinnuveganefnd Alþingis leggi 
frumvarpið til hliðar. Í athugasemdunum segir m.a.:

Enn eru þó vankantar á frumvarpinu og er það enn mjög íþyngjandi fyrir 
rekstur sjávarútvegsfyrirtækja. Ber þar hæst hækkun veiðigjalds sem án efa 
mun kippa stoðum undan skuldsettari útgerðarfyrirtækjum. Einnig ber að 
nefoa íþessu sambandi álögur sem leggjast munu á viðskipti með aflahlutdeild 
og framlag allra útgerða í pottana. Mikilvægt er að kanna umfang þessara 
afleiðinga svo vega megi saman kostnað og væntan ábata aðgerðanna. Þá eru 
byggðaaðgerðir frumvarpsins ólíklegar til að ná þeim markmiðum sem stefnt 
er að. Fyrst og fremst skortir enn þann langtímastöðugleika sem getur skapað 
grundvöll fyrir uppbyggingu atvinnulífs í sjávarbyggðum og útfærsla á 
ráðstöfun aflamarks í flokki tvö á kvótaþingi er óljós. Sjávarbyggðir á Islandi



eru o f margar og smáar til að umfangsmikil útgerð verði rekin í þeim öllum og 
þvíþarf að skilgreina með skýrum hætti stærri atvinnusvæði þar sem 
sjávarútvegur er mikilvægur burðarás atvinnulífsins og leita leiða til að gera 
útgerð á þeim svæðum hagkvæmari.

Grindavíkurbær er einn stærsti sjávarútvegsbær landsins og byggir afkomu sína að 
langmestu leyti á afkomu í sjávarútvegi. Afkoma greinarinnar er eitt stærsta 
hagsmunamál íbúa á hverjum tíma. Breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu verða að 
miða að því að skapa meiri festu fyrir íbúa bæjarins, tryggja arðsemi í greininni og 
áframhaldandi þróun hennar. Bæjarráð Grindavíkurbæjar hefur verulegar áhyggjur af 
þeim breytingum sem kynntar hafa verið á fiskveiðistjórnunarkerfmu E f mál nr. 657 
og 658 verða afgreitt frá Alþingi skv. fyrirliggjandi frumvörpum, munu þau hafa 
veruleg neikvæð áhrif á grunnatvinnugrein bæjarins með tilheyrandi fækkun starfa og 
samdráttar í þjónustu. Miðað við forsendur ársins 2011 verður veiðigjald og 
auðlindarenta fyrirtækjanna í Grindavík rúmlega 2 milljarðar króna, eða rúmlega
700.000 kr á hvern íbúa, sem renna nær óskipt í ríkissjóð. Það má vera hverjum manni 
ljóst að slík gjaldtaka mun hafa verulega neikvæð áhrif á samfélagið. Óljóst er hversu 
miklar, ef nokkrar, tekjur renna til baka í bæjarsjóð Grindavíkurbæjar. Hinsvegar er 
liggur fyrir að bæjarsjóður Grindavíkur og þar með skattgreiðendur bera miklar 
byrðar af fjárfestingum í innviðum vegna sjávarútvegs, svo sem í hafnarmannvirkjum. 
Á næstu árum þarf að ráðast í viðhald á hafnarmannvirkjum í Grindavíkurhöfn fyrir 
500-700 milljónir kr. sem ríkið mun að óbreyttum hafnalögum ekki taka neinn þátt í.

Bæjarráð leggur til að frumvarpið verði dregið til baka og nefndin hefji að nýju vinnu 
við fiskveiðistjórnunarkerfið á niðurstöðu Sáttanefndar í sjávarútvegsmálum sem 
skilaði af sér haustið 2010. Í þeim tillögum náðist fram sátt milli allra helstu 
hagsmunaaðila, en andstaða tveggja aðila varð til þess að þeirri miklu vinnu var hent 
út af borðinu.

Fh. Bæjarráðs Grindavíkurbæjar.

Virðingarfyllst.,
Róbert Ragnarsson 
bæjarstjóri


