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Landssamtök landeigenda á Íslandi

Umsögn um mál 658, veiðigjöld á þingskjali 1053.

Stjórn Landssamtaka landeigenda á Íslandi gerir alvarlegar athugasemdir við fyrirliggjandi 
frumvarp um veiðigjöld. Stjórnin vekur sérstaklega athygli á rangfærslum sem fram koma í 
greinargerð með frumvarpinu, lið a. og snúa að skilgreiningu eignarréttar á náttúruauðlindum 
landsins. Í því sambandi vísast til laga um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu frá 1998, 
laga um þjóðlendur hið sama ár, laga um lax og silungsveiði frá 2006 og frekari rökstuðnings 
og sjónarmiða sem fram koma í umsögn landssamtakanna um mál 657, sem liggur fyrir 
Alþingi.

Landsssamtökin leggja áherslu á, að við þessa lagasetningu er ráðgerð grundvallarbreyting á 
gildandi lögum um veiðigjald. Í stað þess að áður var gjaldtakan ætluð til að standa undir 
kostnaði við rannsóknir og annað sem lýtur að verndun sjávarauðlindarinnar er fyrirhugað að 
leggja einsskonar skatt eða auðlindarentu á nýtingaraðila sem renna á til þeirra sem yfir 
réttindum sjávarins kunna að telja sbr. lið b. Í greingargerð. Með vísan til þeirra eignréttinda 
sem tilheyra sjávarjörðum innan netlaga og skilgreind eru í umsögn um mál 657, er ljóst að 
eigendur sjávarjarða eiga ótvírætt tilkall til hlutdeildar í auðlindarentu eftir að grundvelli 
gjaldtökunnar er breytt á þann veg sem frumvarpið ráðgerir. Í því sambandi benda 
landssamtökin á að innan netlaga eru mikilvæg hrygningarsvæði og uppeldisvæði sjávarfiska. 
Þessi svæði eru þáttur í viðgangi fiskistofna sem auðlindarenta byggir á. Vísað er til svipaðra 
sjónarmiða í lögum um lax og silungsveiði, þar sem hrygningarsvæði laxfiska eru sérstaklega 
metin til verðmætis í formi arðgreiðslna í veiðifélögum.

Landssamtök landeigenda mótmæla því þeim tilburðum sem fram koma í frumvarpinu, að 
ríkissjóður seilist til auðlindarentu þeirra verðmæta sem að framan greinir og að réttur eigenda 
sjávarjarða til auðlindarentu þar að engu getið og gera eftirfarandi tillögur til breytinga á 
frumvarpinu:

1. 2. grein frumvarpsins um markmið verði breytt þannig að í stað „þjóðinni í heild“ 
komi „ eigendum auðlindarinnar og rétthafa “

Greinin verði þá svohljóðandi:
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 eigendum og rétthafa auðlindarinnar hlutdeild 
í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar.

2. A. liður greinargerðar með frumvarpinu falli brott enda eiga þær fullyrðingar sem þar 
koma er að finna enga stoð í gildandi lögum, eins og að framan greinir, og eru 
jafnframt í fullkomu ósamræmi við lögvarin eignréttindi sem tilheyra eigendum 
sjávarjarða sem og öðrum landeigendum.
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