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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um veiðigjöld, 658. mál.

Vísað er til erindis Atvinnuveganefndar Alþingis þann 30. mars til Samtaka íslenskra fiskimanna 
(SIF) þar sem óskað er eftir umsögn um mál 658, laga um veiðigjöld.

Almennt um frumvarpið:

Í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað um frumvarp þetta, þar sem aukaatriði eru gerð að 
aðalatriðum og aðalatriði fá helst enga umfjöllun er rétt að árétta:

Stjórn SÍF telur að sú gjaldtaka sem að hér er kynnt sé afar hófleg og að enginn vel rekinn útgerð 
muni sligast undan henni. Einnig verður að líta til þess að enginn er tilneyddur til að greiða þetta 
veiðigjald, fjöldi útgerða verða tilbúnar til að ganga að þessum kjörum ef núverandi handhöfum 
aflaheimilda þykir gjaldið of hátt. Því er eðlilegt að þeir sem treysta sér ekki til að greiða þetta gjald 
eða vilja það ekki dragi sig nú í hlé og hleypi nýjum aðilum að. Það er jafnframt okkar skoðun að 
skynsamlegt sé að hlífa útgerðum sem litlar heimildir hafa við þessu gjaldi eins og ráð er fyrir gert. 
Vakin er athygli á því að SÍF, fyrir hönd sinna félagsmanna, hefur óskað eftir samningi við ríkið um 
aðgang að aflaheimildum gegn mun hærra gjaldi er hér er ráð fyrir gert.

Það er eingu að síður skoðun SÍF að þetta frumvarp sé afar illa unnið og stórskaðlegt fyrir alla aðila. 
Skynsamlegasta aðferðin við að ákvarða gjald fyrir nýtingu auðlindarinnar hlýtur að vera sú að láta 
gjaldið ráðast á frjálsum markaði. Þess vegna er það tillaga SÍF það verð sem að myndast á 
kvótaþingi ákvarði fjárhæð auðlindagjaldsins. Sú leið sem hér er lögð til er í besta falli afar 
óskynsamleg. Útilokað er að þrír menn geti fundið út rétt og sanngjarnt verð fyrir aðgang að 
auðlindinni. Mun hentugara og sanngjarnara er að láta útgerðina sjálfa ákvarða rétt verð, með því að 
láta verðið ráðast á frjálsum markaði. Það liggur einnig í hlutarins eðli að sú aðferð að miða við 
þorskígildi er afar óskilvirk og óskynsamleg.
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Sú aðferð sem hér, í þessu frumvarpi, er lögð til grundvallar mun væntanlega verða til þess að 
útgerðir munu í auknum mæli selja eigin dótturfélögum erlendis afurðir á undirverði. Það verður til 
þess að stórskaða íslenskan sjávarútveg og efnahag landsins; en á sama tíma blómga bankaviðskipti 
á Kýpur, Ermasundseyjum og víðar.

Gallar og ranglæti kvótakerfisins eru meiri en svo að krónur og aurar réttlæti það.

Stjórn Samtaka íslenskra fiskimanna telja allan málatilbúnað þessa máls og laga um stjórn fiskveiða 
vera sjávarútvegsráðherra til háborinnar skammar.

Virðingarfyllst 
f.h. S.Í.F.

Jón Gunnar Björgvinsson formaður.
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