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Efni: Umsögn Landhelgisgæslu íslands um frumvarp til laga um veiðigjöld (heildarlög), 658. mál.

Landhelgisgæslan gerir eftirfarandi athugasemdir:

í 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um markmið með því. Þar segir að veiðigjöld séu lögð á í þeim tilgangi 
að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stióm. eftirlit og umsión með fiskveiðum auk þess tilgangs að 
tryggja þjóðinni í heild hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar.

I almennum athugasemdum við frumvarpið, undir fyrirsögninni, „Sérstök skattlagning i sjávarútvegi“ er 
vitnað í skýrslu auðlindanefndar frá árinu 2000 þar sem m.a. er lögð áhersla á að rétt sé að stefna að 
greiðslu fyrir afnotaréit til að greiða kostnað rikisins a f  stjórn og eftirliti með viðkomandi auðlind. Það 
má telja nokkuð sanngjama kröfu.

Landhelgisgæslan starfar að stórum hluta við fiskveiði- og mengunareftirlit auk þess sem leitar- og 
björgunarviðbúnaður stofnunarinnar er í þágu fiskiskipa og áhafna þeirra. Stór hluti þessa eftirlits og 
viðbúnaðar hefur í raun þann tilgang að þjónusta sjávarútveginn. Aðeins er hægt að selja ómengaðar 
afurðir og þær verða ekki til ef stofnamir eru ofnýttir og eyðilagðir.

í frumvarpi til laga um stjóm fiskveiða (657. mál), sem flutt er á yfirstandandi þingi, er fimlega komist 
hjá því að nefna fiskveiðieftirlit Landhelgisgæslunnar og staðreyndin er sú að sjávarútvegsráðuneytið 
kemur hvergi að skipulagningu eftirlitsins eða mati á því hversu mikið eftirlitið þarf að vera. Faglegt og 
íjárhagslegt mat fer þannig ekki saman. Þrátt fyrir aukna þörf og kröfur um eftirlit undanfarin ár t.d. 
vegna strandveiða (aukið úthald) og veiða bæði íslenskra og erlendra skipa á úthafsveiðisvæðum, hafa 
úthaldsdagar varðskipa fækkað og annar viðbúnaður dregist saman á íslandsmiðum.

Landhelgisgæslan vonast til, verði frumvarp þetta að lögum, að stjómvöld leggi faglegt mat á þörf fyrir 
eftirlit og viðbúnað Landhelgisgæslunnar í þágu sjávarútvegsins, fiskistofna og áhafna fiskiskipa og að 
gert verði ráð fyrir að hæfilegur hluti veiðigjaldsins renni til Landhelgisgæslunnar.

Virðingarfyllst,

CX

Dagmar Sigurðardóftir
lögfræðingur.
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