
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/1904 
komudagur 23.4.2012

Vesturbyggð
Aðalstræti 63,450 Patreksfirði, kt. 510694-2369, Sími 450-2300. Bréfsími 456-1142

Alþingi nefndarsvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Patreksfírði, 23. apríl 2012 
1204001ÁS

Efni: Umsögn bæjarstjórnar Vesturbyggðar um lagafrumvörp nr. 657 og 658.

Bæjarstjóm Vesturbyggðar gerir alvarlegar athugasemdir við þau lagafrumvörp um 

stjóm fiskveiða og veiðigjald sem nú liggja fyrir Alþingi. Sérstaklega er gerð 

athugasemd við lagaírumvarp nr. 658 um veiðigjöld. Bæjarstjóm Vesturbyggðar 

krefst þess af Alþingi að reiknuð verði út af hlutlausum aðila áhrif fyrirhugaðra 

breytinga á stjóm fiskveiða og viðbótar skattlagningar á útgerðir. .Kannað verði 

rækilega hvaða áhrif fyrirhugaðar breytingar muni hafa í för með sér á samfélögin og 

útgerðimar, og þá sérstaklega á þá landshluta sem verið hafa í vamarbaráttu áratugum 

saman og þær niðurstöður verði kynntar opinberlega áður en lengra er haldið.

Bæjarstjóm Vesturbyggðar bendir á greinargerð óháðra sérfræðinga, þeirra Þórodds 

Bjamasonar og Daða Más Kristóferssonar sem fylgir lagafrumvörpunum og unnin var 

að beiðni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. Sú greinargerð ætti að hvetja 

stjómvöld til að staldra við og ígrunda gaumgæfilega áhrif lagasetningarinnar á 

rekstur og afkomu sjávarútvegsfyrirtækja og sjávarbyggðir landsins. Sérfræðingamir 

búast við „umhleypingum á næstu árum meðan útgerðin lagar sig að breyttum 

aðstæðum“ og segja að áformuð lagasetning muni verða „mjög íþyngjandi fyrir 

rekstur sjávarútvegsfyrirtækja“. Enn fremur að hækkun veiðigjalds muni án efa 

„kippa stoðum undan skuldsettari útgerðarfyrirtækjum.“
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Bæjarstjóm Vesturbyggðar hefur nú þegar fengið ráðgjafa og 

endurskoðendafyrirtækið KPMG til að vinna álit sem er meðfylgjandi þessari 

umsögn, á því hvaða áhrif boðaðar lagabreytingamar kunni að hafa á Vesturbyggð. 

Niðurstaðan er sú amk. 220 milljónir fari í greiðslu á veiðigjaldi og kvótastaðan muni 

minnka. Þá em líkleg viðbrögð útgerðarinnar og tengdra fyrirtækja að a.m.k 6-8 

starfsmönnumverði sagt upp, auk ófyrirsjáanlegi'a afleiddra áhrifa. Telur KPMG að 

þetta sé mjög varlega áætlað. Bein áhrif á bæjarsjóð vegna útsvarslækkunar em metin 

allt að 19 milljónir og er það líka mjög varlega áætlað. Með þessu má álykta að tæpar 

300 milljónir flytjist frá Vesturbyggð til Reykjavíkur. Reynslan hefur sýnt að heldur 

ólíklegt er að þeir fjármunir skili sér til baka. Þá meta stjómendur stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjanna í Vesturbyggð það svo að rekstur þeirrar þoli ekki 

margfoldun veiðigjalds og að þau verði gjaldþrota á mjög stuttum tíma ef greiða á allt 

að 70% af rekstrarafgangi til ríkisins.

Vandséð er hvemig þessum frumvörpum er ætlað að styðja við áform um að byggja 

upp öflugri samfélög á landsbyggðinni. Bæjarstjóm Vesturbyggðar bendir jafnframt á 

ályktun íjórðungsþings Fjórðungssambands Vestfirðinga árið 2011 um auðlindagjald, 

sem segir:

"  56. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Bolungarvík 2.-3. september 2011 skorar á 
Alþingi að tryggja að það auðlindagjald sem nú er innheimt a f  vestfirskum 
aflaheimildum og öll aukning þess renni til uppbyggingar atvinnulífs á Vestfjörðum. 
Auðlindagjaldið renni til rannsókna, nýsköpunar og í jjárfestingarsjóð fyrir  
vestfirskar byggðir."

Utreikningar KPMG leiða í Ijós að 3-12 milljónir komi í hlut Vesturbyggðar af útleigu 

aflaheimilda. Sú upphæð er aðeins brota brot af þeim fjármunum sem tapast úr 

samfélaginu við lagabreytinguna.

Bæjarstjóm Vesturbyggðar varar stjómvöld við að taka vanhugsaðar ákvarðanir sem 

geti stuðlað að hmni í sjávarútvegi og tengdum greinum, atvinnuleysi og þar með 

fólksflótta á landsbyggðinni. Þau vamaðarorð sérfræðinga sem fylgja



Vesturbyggð
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lagafrumvörpunum og þeir útreikningar óháðra aðila sem sveitarfélögin hafa látið 

vinna ættu að vera ærin ástæða fyrir alþingismenn að endurskoða frumvörpin , frekar 

en að stuðla að lögfestingu þeirra og stuðla þannig að „umhleypingum“ með 

alvarlegum afleiðingum fyrir fólk og fyrirtæki í sjávarbyggðum landsins. Má í því 

sambandi nefnamögulegri lækkun launa sjómanna og fiskverkafólks, lækkunar 

útsvarstekna sveitarfélaga, minni fjárfestingagetu sjávarútvegsfyrirtækja á 

landsbyggðinni og þar með en minni atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni en nú er.

Meðfylgjandi: Úttekt KPMG á áhrifum breytinga á lögum um stjóm fiskveiða og 

hækkun veiðigjalds á Vesturbyggð.
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Áhrif af framkomnum 
tillögum um 
lagaumhverfi í 
sjávarútvegi á 
Vesturbyggð.

Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða. 
Þingskjal 1052 - 657

Frumvarp til laga um veiðigjald

Þingskjal 1053 -  658
18. apríl 2012



Fyrirvari

■ I skýrslu þessari eru dregnar saman athuganir KPMG um áhrif breytinga á lögum um fiskveiðistjórnun sem lögð voru 
fram á alþingi í mars 2012, á Vesturbyggð. Er um að ræða tvö þingmál; Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða (657. 
mál) og Frumvarp til laga um veiðigjöld (658. mál).

■ Við höfum við stuðst við upplýsingar og gögn sem við höfum aðgang að, auk ýmissa opinberra gagna. KPMG ber ekki 
ábyrgð á réttmæti allra þessara upplýsinga þar sem við höfum ekki staðfest áreiðanleika þeirra með neinum hætti.

■ Við tökum fram að við höfum ekki sannreynt hvort þau gögn sem við höfum fengið séu tæmandi um hvert og eitt atriði. 
Við höfum gengið út frá því að þau ljósrit sem við höfum fengið afhent, og eftir atvikum útprentanir, séu rétt og gefi rétta 
mynd af frumriti. Við höfum ekki leitað upplýsinga frá utanaðkomandi aðilum, né kannað áreiðanleika fenginna gagna 
og upplýsinga hjá slíkum aðilum, nema þess sé sérstaklega getið.

■ Ekki verður framkvæmd sérstök könnun á áreiðanleika þeirra ytri gagna sem stuðst verður við en miðað er við að um 
heimildir traustra aðila sé að ræða. Athygli lesenda skýrslunnar verður vakin á að slík könnun eða villa í heimildum 
gætti leitt til annarrar niðurstöðu um verkefnið. KPMG getur ekki ábyrgst nákvæmni né áreiðanleika þeirra upplýsinga 
sem þannig er aflað né að þær séu tæmandi.

■ Gert er ráð fyrir að skýrsla KPMG verði birt opinberlega eftir að hún hefur verið afhent og gerir KPMG ekki 
athugasemdir við það.

■ KPMG ber enga ábyrgð á ákvörðunum sem teknar kunna að vera á grundvelli skýrslunnar. Öll ábyrgð vegna 
ákvarðana sem teknar verða á grundvelli skýrslunnar eða niðurstaðna sem í henni eru, er hjá þeim aðilum er að málinu 
kunna að koma.

■ KPMG fær greitt fyrir verkefnið í samræmi við unnar vinnustundir.

Í tengslum við þessa skýrslu má 
hafa samband við:

Benedikt K. Magnússon

Fyrirtækjasvið 

Partner 

KPMG Ísland  

bmagnusson@ kpmg.is

Flosi Eiríksson

Fyrirtækjasvið 

Verkefnastjóri 

KPMG Ísland  

feiriksson@ kpmg.is

Sigurjón Örn Arnarson

Endurskoðunarsvið 

Verkefnastjóri 

KPMG Ísland  

sarnarson@ kpmg.is

Tel +354 545 6000 

Fax +354 545 6003
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Um verkefnið

Um breytingar á stjórn fiskveiða

■ Miklar umræður hafa farið fram á undanförnum misserum um skipan fiskveiðistjórnunar við Ísland. Að hálfu fyrrverandi 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra voru lögð fram tvö frumvörp á þingi í maí 2011 (mál nr. 826 og 827) og var 
annað þeirra, oft kallað í almennri umræðu ,,minna frumvarpið” afgreitt sem lög frá Alþingi 19. júní 2011. Hitt 
frumvarpið kom ekki til efnislegrar meðferðar á þingi.

■ Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra lagði fram þann 26. mars 2012 „Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða” (þingskjal
1052 -  657. mál) sem hluta af umfangsmiklum breytingartillögum um umhverfi sjávarútvegs á Íslandi lagði ráðherra 
einnig fram „Frumvarp til laga um veiðigjöld” (þingskjal 1053 -  658. mál).

■ Frumvörpin eru nú bæði til meðferðar á Alþingi.

■ Í þessari skýrslu er leitast við að draga fram hvaða áhrif Frumvarp um stjórn fiskveiða (657. máli) hefur á aflaheimildir í 
Vesturbyggð. Jafnframt eru áhrif frumvarps um veiðigjöld skoðuð.

Meginbreytingar á Frumvarpi um stjórnun fiskveiða

■ Meginbreytingin sem felst í frumvarpinu er að aflahlutdeildum er skipt í tvo flokka. Annars vegar flokk I, „Nýtingarleyfi”
og hins vegar flokk II „Önnur aflahlutdeild”. Undir nýtingarleyfi falla núverandi handhafar aflaheimilda en í annarri
aflahlutdeild eru aðrar heimildir s.s. heimildir sem ráðstafað er á kvótaþingi, strandveiðiheimildir, bætur og byggðakvóti, 
línuívilnun, fiskveiðar til eigin nota og frístundaveiðar.

■ Hér er að ofan er þessi grundvallarbreyting sett fram með myndrænum hætti.
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Meginbreytingar

Meginbreytingar í frumvarpinu, framhald

■ Framlag til kvótaþings samanstendur að stórum hluta af fiskiveiðiheimilum sem eru innkallaðar hjá núverandi 
handhöfum aflaheimilda. Auk þess er gert ráð fyrir að ef aukning í heildarveiðiheimildum þorsks verður að þá renni 
fyrstu 4.500 tonnin óskipt til kvótaþings en komi ekki til úthlutunar með hlutfallslegum hætti hjá þeim sem nú hafa 
aflaheimildir.

■ Hér að neðan eru sýndar veiðiheimildir í flokki II miðað við núgildandi fiskveiðiár og óbreyttar heildarveiðiheimildir skv. 
VII bráðabirgðaákvæði frumvarpsins.

Aflahlutdeild, flokkur II

(þorskígildistonn) Fiskveiðiárið 2011-2012 1 Aflahlutdeild í samræmi við 
frumvarp

Strandveiðar 6.665 6.665

Línuívilnun 5.077 4.655

Byggðakvóti 6.204 3.100

Rækju- og skelbætur 2.010 1.340

Frístundaveiðar 252 335

Ráðstöfun til kvótaþings - 15.500

-  aukning heimilda 2 - 4.500

Áframeldi þorskur 420 420

Samtals án aukn. 20.628 32.015
Samtals með aukn. 36.515

Ath. 1 Makríl er ekki talinn með.
Ath. 2 Áætlun aukning heimilda er í samræmi við 3. mgr. 18. greinar.

■ Gert er ráð fyrir að ráðherra setji nánari reglur um starfsemi kvótaþings í reglugerð en þar er meðal annars heimilt að 
kveða á um hámarksmagn sem hver aðili getur boðið í og skiptingu milli tímabila. Einnig um fjármál, tryggingar, 
lágmarksverð, greiðslumiðlun og fleira.

■ Eins og sjá má í ofangreindri töflu er samdráttur í ráðstöfun til línuívilnunar, byggðakvóta og rækju- og skelbóta. Þá 
eykst til að mynda strandveiðiúthlutun ekki þó gert sé ráð fyrir aukningu heildarheimilda.

■ Á kvótaþingi yrði fast að 20.000 tonnum ráðstafað (m. aukningu) til samanburðar má nefna að heildarheimildir skipa 
skráðra í Vesturbyggð fyrir yfirstandandi fiskveiðiár í þorskígildistonnum eru 3.327 tonn að makríl undanskyldum.

■ Ekki liggur fyrir hvaða áhrif kvótaþing mun hafa á verðmyndun á aflaheimildum.
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Veiðiheimildir í Vesturbyggð

Veiðiheimildir útgerða í Vesturbyggð

■ Í töflunni hér fyrir neðan eru dregnar saman aflaheimildir skipa skráðra í Vesturbyggð. Byggt er á úthlutun fyrir
kvótaárið 2011 -  2012 að óbreyttum lögum.

■ Sýnd er úthlutun án áhrifa laga nr. 70/2011 og úthlutun fiskveiðiársins 2011/2012 að makríl undanskyldum.

■ Þessu til viðbótar fékk Vesturbyggð úthlutað 257 þorskígildistonnum í byggðakvóta.

Aflaheimildir útgerða í Vesturbyggð - fyrir gildistöku laga nr. 70/2011 og heimildir 2011/2012

Tegund
Heildar afla- 

heimildir
Hlutfall útgerða í

Vesturbyggð Hluti í tonnum Þorskígildi
Þorskígildi
2011/2012

Þorskur 177.000 1,6% 2.141 2.141 2.091

Ýsa 45.000 1,0% 352 314 314

Ufsi 52.000 0,4% 155 98 96

Karfi 40.000 0,2% 61 44 43

Djúpkarfi 12.000 0,0% 1 1 1

Keila 7.000 5,6% 352 130 129

Langa 9.000 2,2% 155 85 85

Grálúða 13.000 0,1% 8 17 16

Skötuselur 2.500 1,5% 35 54 54

Skarkoli 6.500 1,1% 68 46 45

Steinbítur 10.500 6,4% 536 445 451

Langlúra 1.300 0,0% 0 0 0

Sandkoli 500 0,0% 0 0 0

Skrápflúra 200 0,0% 0 0 0

Þykkvalúra 1.800 0,1% 1 1 1

Síld 43.022 - - - -

Loðna 591.371 - - - -

Kolmunni 63.448 - - - -

Norsk ísl-síld 99.365 - - - -

Norsk ísl-síld 2 22.491 - - - -

Þorskur Noregur 6.895 - - - -
Þorskur-rússland 4.310 - - - -

Úhafskarfi 9.926 - - - -

Úthafsrækja - - - - -
Innfjarðarrækja - - - - -
Hörpudiskur - - - - -
Humar 2.100 - - - -

Samtals 0,3% 3.376 3.327
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Veiðiheimildir í Vesturbyggð, framhald

Breytingar

■ Í töflunni hér að neðan eru dregnar fram þær breytingar sem verða á aflaheimildum skipa í Vesturbyggð miðað við 
forsendur frumvarpsins.

■ Eins og sjá má dragast heimildir saman um rúmlega 57 þorskígildistonn (1,7%) frá því fyrir gildistöku laga nr. 
70/2011og 7 þorskígildistonn (0,2%) frá yfirstandandi fiskveiðiári.
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Tegund Heildar afla- 
heimildir

Frád. skv. 
Frumvarpi

Aflaheimildir Hlutfall útgerða í 
Vesturbyggð

Hluti í 
tonnum

Þorskígildi Samdráttur í 
tonnum

Samdráttur í 
þorskígildum

Samdráttur í 
þorskígildum frá 

fiskveiðiári 
2011/2012

Þorskur 177.000 -16.815 160.185 1,6% 2.092 2.092 -50 -50 1
Ýsa 45.000 -3.105 41.895 1,0% 357 318 4 4 4
Ufsi 52.000 -3.744 48.256 0,4% 152 96 -3 -2 -0
Karfi 40.000 -2.120 37.880 0,2% 58 41 -3 -2 -2

Djúpkarfi 12.000 -636 11.364 0,0% 1 1 -0 -0 -0
Keila 7.000 -371 6.629 5,6% 334 123 -19 -7 -5
Langa 9.000 -477 8.523 2,2% 147 81 -8 -5 -4
Grálúða 13.000 -689 12.311 0,1% 7 16 -0 -1 -1
Skötuselur 2.500 -133 2.368 1,5% 33 51 -2 -3 -2
Skarkoli 6.500 -345 6.156 1,1% 64 44 -4 -2 -2
Steinbítur 10.500 -1.029 9.471 6,4% 549 456 14 11 5
Langlúra 1.300 -69 1.231 0,0% 0 0 -0 -0 -0
Sandkoli 500 -27 474 0,0% 0 0 -0 -0 -0
Skrápflúra 200 -11 189 0,0% 0 0 -0 -0 -0
Þykkvalúra 1.800 -95 1.705 0,1% 1 1 -0 -0 -0
Síld 43.022 -2.280 40.742 - - - - - -
Loðna 591.371 -31.343 560.028 - - - - - -

Kolmunni 63.448 -3.363 60.085 - - - - - -
Norsk ísl-síld 99.365 -5.266 94.099 - - - - - -
Norsk ísl-síld 2 22.491 -1.192 21.299 - - - - - -
Þorskur Noregur 6.895 -365 6.530 - - - - - -
Þorskur-rússland 4.310 -228 4.081 - - - - - -
Úhafskarfi 9.926 -526 9.400 - - - - - -
Úthafsrækja - - - - - - - - -
Innfjarðarrækja - - - - - - - - -
Hörpudiskur - - - - - - - - -
Humar 2.100 -111 1.989 - - - - - -
Samtals - - - 3.796 3.320 -71 -57 -7

Um töfluna

■ Í fremsta dálknum eru heildaraflaheimildir í samræmi við núverandi lög, í dálki 2 er frádrag í einstökum tegundum, í 
þriðja dálki aflaheimildir eins og þær munu standa. Hlutfall Vesturbyggðar er síðan notað til að reikna út hluta útgerða í 
Vesturbyggð.

■ Síðustu þrír dálkarnir sýna síðan samdráttinn, annars vegar í tonnum fyrir gildistöku laga nr. 70/2011 og hins vegar í 
þorskígildum.

■ Þorskur Noregur og þorskur-Rússland eru úthafsveiðiheimildir sem Íslendingar hafa í lögsögu Noregs og Rússlands.+

■ Í síðasta dálknum er sýndur mismunur milli úthlutunar 2011/2012 sem sýnd er í töflu á bls. 4 og væntri úthlutun í töflu 
5. 2011/2012. Heimildirnar eru unnar fyrir hverja tegund fyrir sig samkvæmt upplýsingum frá Fiskistofu.
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Áhrif á Vesturbyggð

■ Eins og fram kemur hér að framan er gert ráð fyrir að aflaheimildir í Vesturbyggð skerðist um á bilinu 7 - 57
þorskígildistonn eftir því við hvaða forsendur er miðað. Til að meta fjárhagsleg áhrif þessarar skerðingar reiknum við út
kostnað viðkomandi útgerða við að leigja aftur til sín þessar heimildir á kvótaþingi.

■ Miðað er við eftirfarandi forsendur:

■ Útgerðaraðilar þurfa að leigja til sín 7 eða 57 tonn til að vera jafnstæðir.

■ Miðað er við kaupverð á aflaheimildum í þorski skv. opinberum upplýsingum.

Kostnaður útgerða í Vesturbyggð

Magn (tonn) Verð (kr) Heildarverð (þús. kr.)
Fyrir gildistöku laga nr. 71/2011 57 

Miðað við fiskveiðiár 2011/2012 7

300

300

16.958

2.005

■ Til að halda óbreyttum heimildum þyrftu útgerðir í Vesturbyggð því að greiða rúmar 2 m.kr., miðað við ofangreindar 
forsendur, til að halda sömu veiðiheimildum og þær höfðu á fiskveiðiárinu 2011/2012. Nauðsynlegt er að hafa í huga 
að erfitt er að spá um hvernig leiguverð mun þróast á kvótaþingi. Breytingar á leiguverði almennt eða í einstökum 
tegundum hefur mikil áhrif á þennan kostnað. Í forsendum okkar hér er miðað við að leiguverð á kg. af þorski sé það 
sama og þorskígilda.

■ Ekki er vitað hvaða takmarkanir á framsali heimilda ráðherra mun setja vegna viðskipta á fyrirhuguðu kvótaþingi.

Kostnaður við veiðigjöld

■ Í fyrirliggjandi Frumvarpi til laga um veiðigjöld, eru veiðigjöld lögð á með tvennum hætti. Annars vegar grunnveiðigjald 
og hins vegar sérstakt veiðigjald sem verður tengt áætlaðri rentu.

Veiðigjöld - Forsendur

Aflaheimildir
Aflaheimild - Botnfiskur 3.320

Aflaheimild - Uppsjávartegundir 0

Aflaheimild alls 3.320

Fast gjald

Fast gjald pr. kg. 8

Fast gjald - Botnfiskur 26.560

Fast gjald - Uppsjávartegundir 0

Fast gjald alls 26.560

■ I mati KPMG er miðað við þær aflaheimildir sem sýndar eru í töflunum hér að framan og eru heimildir í makríl 
undanskildar til að gera samanburðinn betri.

■ Fjallað er nánar um makríl hér að aftan.
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Áhrif á Vesturbyggð, framhald

■ Hér að neðan er hægt að sjá áhrif breytinga í afkomu útgerðar og vinnslu á fjárhæð veiðigjaldsins.

Áhrif breytinga á afkomu á veiðigjald

Botnfiskur
Veiðigjald pr. Kg. 0 20 40 60 80
Fast gjald 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560

Sérstakt veiðigjald 0 66.399 132.798 199.198 265.597

Samtals 26.560 92.959 159.358 225.757 292.156

Uppsjávarfiskur
Veiðigjald pr. Kg. 20 40 60 80 100
Fast gjald 0 0 0 0 0

Sérstakt veiðigjald 0 0 0 0 0

Samtals 0 0 0 0 0

Veiðigjöld alls 26.560 92.959 159.358 225.757 292.156

■ Fast veiðigjald í Vesturbyggð er samtals 26,6 m.kr.

■ Í neðri töflunni má síðan sjá áhrif af mismunandi veiðigjaldi eftir því hvort eru um botnfisk eða uppsjávartegundir að
ræða. Ef til að mynda veiðigjald í botnfiski er 40 kr. og 60 kr. í uppsjávarfiski, eru heildar veiðigjöld í Vesturbyggð
(veiðigjald + sérstakt veiðigjald) rúmar 159 m. kr.

■ Hækkun á veiðigjaldi um 10 kr. á kíló í báðum flokkum leiðir til rúmlega 33 m.kr. hækkunar á veiðigjaldi.

■ Skv. 11. gr. frumvarpsins renna tekjur af veiðigjöldum óskiptar í ríkissjóð.

Veiðigjöld fyrir 2010

kr.
Sérstakt veiðigjald botnfiskur 50

Sérstakt veiðigjald uppsjávartegundir 75

Veiðigjald+sérstakt veiðigjald botnfiskur 192.558

Veiðigjald+sérstakt veiðigjald uppsjávartegundir 0

Samtals 192.558

■ I frumvarpinu kemur fram að sérstök veiðigjöld fyrir árið 2010 hefðu verið rúmlega 50 kr. á kg. í bolfiski og rúmlega 75 
kr. á kg. í uppsjávarfiski.

■ Í töflunni hér fyrir neðan eru veiðiheimildir í makríl í Vesturbyggð 2011 og áætlað veiðigjald af þeim. Gert er ráð fyrir 80 
kr. á kílóið í sérstakt veiðigjald.

Makrílkvóti 2011 - Veiðigjald í Vesturbyggð

Kvóti 256

Hlutfall a f heildarkvóta 0,2%

Þorskígildi 56

Veiðigjald 8 kr. 451

Sérstakt veiðigjald 80 kr. 4.513

Samtals 4.964
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Áhrif á Vesturbyggð, framhald

■ Til samanburðar er hér sýnt áætlað veiðigjald fiskveiðiársins 2011/2012 og makríls 2011 miðað við núgildandi lög og 
úthlutanir.

Veiðigjald 2011

Aflahlutdeild Makríll 2011 Samtals
Fiskveiðiárið 2011/2012 31.470 10.407 41.877

■ Er því ljóst að veiðigjöld sem útgerðir í Vesturbyggð greiða kunna að margfaldast.

■ Bent er á að hér er um umtalsverðan samdrátt í aflaheimildum að ræða auk þess sem álögur á sjávarútvegsfyrirtæki í 
sveitarfélaginu aukast umtalsvert frá því sem verið hefur. Ekki liggur fyrir hvaða áhrif það mun hafa á rekstur útgerða 
og starfsemi tengdra fyrirtækja en ætla má að þau verði margvísleg sem muni endurspeglast í tekjum sveitarfélagsins.

■ Í þessu samhengi er jafnframt áhugavert að skoða hvert veiðigjald á hvern íbúa sveitarfélagsins er.

Veiðigjöld á íbúa í Vesturbyggð miðað við veiðigjöld 2010
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Áhrif á Vesturbyggð, framhald

Hlutur sveitarfélaga

■ Gert er ráð fyrir að tekjum af útleigu veiðiheimilda verði deilt milli ríkissjóðs, sveitarfélaga og markaðs- og þróunarsjóðs 
fyrir sjávarútveginn (40%, 40%, 20%)

■ Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvernig hlut sveitarfélaga verður deilt niður en hér að neðan er sett fram sú aðferð að 
deila mögulegum tekjum niður í samræmi við íbúafjölda.

■ Eru sýndar tvær útfærslur, annars vegar jafnað niður á alla íbúa landsins og hins vegar að undanskildum á íbúum 
höfuðborgarsvæðisins.

Tekjur af leigukvóta - Vesturbyggð

Forsendur rðerV á kíló (kr)
200 300

Leigupottur 15.500 3.100.000 4.650.000

Leigupottur með aukningu 20.000 4.000.000 6.000.000

Hlutur sveitarfélaga 40%

Leigupottur 1.240.000 1.860.000

Leigupottur með aukningu 1.600.000 2.400.000

Heildaríbúafjöldi 319.412

Íbúafjöldi utan höfuðborgsvæðisins 116.246

Vesturbyggð 905

% af heildarbúafjölda 0,28%

Leigupottur 3.513 5.270

Leigupottur með aukningu 4.533 6.800

% af íbúum utan höfuðborgarsvæðisins 0,78%

Leigupottur 9.654 14.480

Leigupottur með aukningu 12.456 18.685

■ Það er mikilvægt að hafa í huga að hér er aðeins um eina nálgun að ræða og óvissa er um þá fjárhæð sem útleigan 
mun skila auk þess sem ekki liggur fyrir hvernig deila skal henni niður á einstök sveitarfélög. Taflan gefur hins vegar 
gagnlega vísbendingu um mögulegar fjárhæðir.

■ Hlutur Vesturbyggðar miðað við ofangreindar forsendur er frá 3,5 m.kr. til 18,7 m.kr.

■ Í umræðum um frumvarpið hefur komið fram að hlut sveitarfélaga yrði ráðstafað til landshlutasamtaka sveitarfélaga. 
Hér fyrir neðan er sýnt dæmi um slíka skiptingu.

■ Gert er ráð fyrir meðalverði á kíló 250 kr., og að leigupottur með aukningu sé 20 þús. tonn.

Landshlutasamtök og íbúafjöldi innan þeirra vébanda

Landshlutasamtök ldircúÍb Hlutfall Með höfuð- 
borgarssvæði

Án höfuð- 
borgarsvæðis

Samband sveitarfé laga á Suðurnesjum 21.300 6,7% 133.370 366.420

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 25.900 8,1% 162.173 445.553

Samband sveitarfé laga á Austurlandi 10.400 3,3% 65.120 178.909

Eyþing 29.000 9,1% 181.584 498.882

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 7.200 2,3% 45.083 123.860

Fjórðungssamband Vestfirð inga 7.060 2,2% 44.206 121.452

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 15.400 4,8% 96.427 264.923

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæ ðinu 203.152 63,6% 1.272.037

Samtals 319.412 2.000.000 2.000.000
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