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Efni: Bókun vegna frumvarps til laga um stjórn fískvelða, 657.mái óg frumvarp til laga um 
veiðjgjöíd, 6S8.má1.

Á 441.fundi Hreppsnefndar Tálknafjarðarhrepps þann 24.apríl, var tekíð fyrir neðangreind erindi

Atvínnuveganefnd Alþingis sendir tii umsagnarfrumvarp tit taga um stjórn fiskveiða, 657. má! 
Atvinnuveganefnd Aiþingis sendir tii umsagnar frumvarp tii iaga um veiðigýöid, 658.mái.

Eftírfarandi var faókað:

’Hreppsnefnd tekur undir ályktun frá sveitarstjóm Skagafjarðar sem segir:

„Við undinituð vörum Atþingi sterklega við því að samþykkja fyririiggiandi 
frumvörp rikisstjómarinnar til taga um stjóm fiskveiða og veiðigjöfd.

Greinargerð óhéðra sérfræðinga, sem fyfgir frumvörpunum og sem unnin var 
að beiðni sjávarútvegs- og fandsbúnaðarráðuneytisins, ætti að hvetja 
iöggjafann að staidra við og igrunda gaumgæfiiega áhrif íagasetningarinnar 
á reksturog afkomu sjávarútvegsfyririækja og á sjáyarbyggöir iandsins.

Sérfræðingamir búast við ”umhfeypingum á næstu árurn meðan útgerðin 
tagar sig að breyitum aðstæðum“ og segja að áformuð tagasetning muni 
verða amjög iþyngjandi fyrir rekstur sjávarútvegsfyrirtækja*. Enn fremur að 
hækkun veiðigjaids muni án efa "kippa stoðum undan skufdsettari 
útgerðarfyrirtækjum. “

Þá benda sérfræðingamir á að byggðaaðgerðir frumvarpsins séu "ólíkiegar 
tíl að riá þeim markmiðum sem stefnt er að“ enda skorti enn þann 
'’fan&ímastöðugfeika sem geturskápað grundvölf fyrir uppbyggingu 
atvinnufífs í sjévarbyggðum“.

Undirritaðirteija að þessi vamaðarorð, sem fyfgja frumvörpunum, séu meira 
en næg ástæða fyrir afþingismenn tif að feggja máfin tif hfiðar frekar en að 
stuðfa að því að fögfesta þauog stuðfa þannig að "umhteypinguma með 
afvarfegum affeiöingum fyrirfófk og fyririæki í sjévarbyggðum tandsinsr m.a. 
mögufegri fækkun tauna sjómanna og fiskverkafófks, fækkunar útsvarstekna 
sveitarféfaga, minni fjáríestingagetu sjávarútvegsfyrirtækja á fandsbyggðinni 
og þar með enn rninni atvinnuuppbyggingu á fandsbyggðinni en nú er.

Við sfikt veróur ekki unað. “
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Þá tekur hreppsnefnd undir ályktun Fjóröungssambðnds Vestfirðinga haustiö 
2011 um auölíndagjald, sem segir.

” 56. Fjóróungsþing Vestfirðinga haidið t Bolungan/ik 2.-3. september 2011 
skorar á Alþingi aö iryggja að það auötindagjafd sem nú er innheimt af 
vestfirskum affaheimifdum og öff aukning þess renni tif uppbyggingar 
atvinnufifs á Vestfjöröum. Auófmdagjatdiö renni tit rannsókna, nýsköpunarog 
i  fjárfestingarsjóð fyrír vestfirskar byggðir."

Samþykkt samhljóða.“

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,


