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Lfni: Kniinvirrp lil kiga um sljórn IjskvL-iiln mýl Íi57 ng vriöigjaUJ in;il bSH 
*-Llmsi5gn~.

A í’undi hrcppsnd’ndur Vopnaíj arðarhrepps 26. apríl var íögO tram og samþykkt svofclid 
tillaga að ályktun vegna t'yrirliggjandi íhiravarpa á Alþingí tíl stjórnar flskveíða og 
veiðígjalda:
„Hreppsnd’nd Vci|iiiafjiii‘ðjirhri‘pps varar Alþiugi sterklega viA þv( uð samþykkja 
óbrcytt tyrirliíinjiouli frum\arp til Lagá um stjórn fiskvciðu múl i r .  A57 og friinn arp til 
laga um > eiöiiijiihl mál nr. f)5H.
Ilrtppsnefm i ti-lur nauAsy alegt að ifarif frunivarpanna verði reiknuc) út af hluthtusum 
aöilum ag niftur*t5dur þe-irra útr?iknin°a ky nntar opinberlega í t a r  vn kngru vcrítur 
hiildift. M cð ll annars v«ríH skiirtuíi áhrif íkaítlagningnr, límnU-iifiiJ nýtinnaricy fa 
stiL-kkun pntta, tíikmörkun á viöskiptnm meú aflamark, *katllH£ning viötkipia meö 
affuhlutdcild og iiniiur þitu áhrif, tengd umræddum brcytingum, scjti gHa hafl áhrif á 
jlv iiin n lif á V upnalii öi hæöi h já fv-ririækjum cinstaklinj'um."
Skýring: Greinargcrö óháðara séifræðinga. scm lyigir trumvörpunum og scrn unnin var að 
beiðni íjávárutvLiys- oy landbúnaðarrái&uneytisins, aetti ein og ié t  að duga þingriðnmun til að 
staldrevið og igrunda gaumgæfilega áhriíiagasetningarinnar á rckstur og alkomu 
sjávarútvegsfyrirtœkja oy á sjivarbyggðir landsins.
Sérliæðingarrir hiiasi við tnisjöínu rekslrarumhverfi á rifestu ámtn meðan út^erðin lajíar sitz 
£ið bæyttiim aðstscöum og sogja að áí’ormuð lagasetning muni verða mjög íþyngjandi fyrir 
rekstnr sjávirtilvcgsfyrirtKkja. F.nn l’remur að iiækkun veiðigjald^ imini án cfc kippa stoöum 
undan alculdseUarí útgeröar fyrirtÆkj um.
Þá bcniki sériraðiníiannr á að byggóaaðgerðir Jhirm- arpsins scu óltkicgar lil að ná þcim 
markjmðum scm stel'm cr að. cnda skoni emi þann Íangtimastiiðugleikíi sem gctur skapað 
grundvöii fýrir uppbygginyu atvinnuhTs i sjávarbyggðum.
Hrqipsnefnd tcJur ai> þcssi varnaðarorð, sem fylgja &umvfirpunumt séu meira cn nacg ástæfla 
Jyrir þingmcnn tÍLað skoöa málin frekar þ.a. ijóst vcrði hvaða áhril lagasctning þessi helur á 
uppbyggingu atvinnulílsi s.iávarbyggðum iandsins,
Þessu er hér mcð komið á framfæri,
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