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I. KAFLI
Markmið, yfirstjórn, gildissvið og orðskýringar

1.gr. Markmið, þjóðareign og meðferð réttinda
Landssamband smábátaeigenda hefur ætíð verið sammála þeim markmiðum sem
fram koma í greininni. LS telur hins vegar að frumvarpið í heild gangi gegn þessum
markmiðum.
Hvað þjóðareignarákvæðið varðar hefur aðalfundur LS lýst yfir að fiskveiðiauðlindin
eigi að vera ævarandi eign íslensku þjóðarinnar - orðrétt það sem nú birtist í
frumvarpinu.

2.gr. Stjórnvöid
LS hefur til fjölda ára gagnrýnt það mikla vald sem Hafrannsóknastofnuninni er fært
með því hlutverki sem henni er skapað með lögum. Að ein rannsóknastofnun hafi
slíka yfirburðastöðu hvað varðar allt vísindastarf tengt íslensku hafrými er algerlega
óásættanlegt. Með 2. gr. er enn bætt í. Greinin er fyrirmæli um stjórnsýslu sem er
fiskifræði með öllu óviðkomandi.
LS leggur tH að iokamálsgrein 2. gr. verði fargað.
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Í þessu sambandi vill LS minna á það sem stendur í samstarfsyfirlýsingu núverandi
ríkisstjórnar undir kaflanum „Fiskveiðar“ og þar í undirkaflanum „Brýnar aðgerðir:

„Skipa ráðgefandi hópa útgerðarmanna og sjómanna varðandi veiðiráðgjöf
og nýtingu sjávarauðiinda og ástand ílífrík i sjávar.11

Af þessu hefur enn ekki orðið, hvað sem veldur. LS hefur margsinnis lýst vilja sínum
til slíks samstarfs en undirtektir hafa ekki verið að sama skapi.

3.gr. Giidissvið
LS telur að hér sé skref stigið í rétta átt.

Umtalsverður árangur hefur náðst í

heiminum gagnvart ólöglegum veiðum (IUU fishing) og vonandi mun þessi grein
auðvelda Íslendingum að eiga við slíka óværu við og innan sinnar efnahagslögsögu.

II. KAFLI [5. gr.]
Veiðileyfi
LS vísar hér til umsagnar sinnar við frv. um stærðarmörk og strandveiðar - þskj. 561
mál 447, er varðar efni 3. mgr.

III. KAFLI [6. gr. - 10. gr.]
Veiðistjórn
6. gr. Veiðar að ósekju
LS leggur til að við greinina verði bætt við mgr. sem orðist svo:
„H eim iit er án sérstaks leyfis að stunda fiskveiðar í frístundum tH eigin
neysiu. Siíkar veiðar e r einungis heim i/t að stunda með sjóstöng og
handfærum án sjáifvirknibúnaðar. A fii sem veiddur er samkvæmt heim iid í
þessari máisgrein er einungis heim iit að hafa tii eigin neysiu og er óheim iit
að seija eða fénýta hann á annan hátt. “
Ákvæðið er tekið upp úr gildandi lögum og hefur ekki verið um það ágreiningur.

1 Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs
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7. gr. Heildarafli
I. LS ítrekar hér áherslu sína á að ráðherra skuli einnig hafa til hliðsjónar við
ákvörðun um heildarafla upplýsingar frá sjómönnum. Þeim hefur löngum þótt
þekking þeirra sniðgengin þegar kemur að ákvörðun um heildarafla og flest það
sem að nýtingu auðlindarinnar snertir. Í skýrslu samráðsvettvangs sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra um nýtingu helstu nytjastofna er vikið að þessum málum
og m.a. lögð áhersla á sterk tengsl milli fiskifræði sjómannsins og vísindarannsókna:
„Nauðsyniegt er að rannsaka sérstakiega hvað feist í fiskifræ ði sjómannsins og
mynda sterkari tengsihennar við vísindarannsóknir. Samvinna sjómanna og
fiskifræ ðinga getur ekki bara skilað nákvæmari uppiýsingum heidur er einnig
um að ræða mikilvægan þ á tt í að bæta samskipti, auka sk/lning og efía
samstöðu þessara aðila. “ 2

II. Langtímanýtingarstefna
Í 1. mgr. greinarinnar er ráðherra skylt áður en hann tekur ákvörðun um heildarafla
einstakra tegunda að taka tillit til langtímanýtingarstefnu í þeim tegundum sem
hún hefur verið sett.
LS telur hér alltof langt gengið. Með greininni er verið að segja ráðherra fyrir
verkum, óheimilt að víkja frá svokallaðri langtímanýtingarstefnu.
LS er andvígt þeirri nýtingarstefnu sem fylgt hefur verið í þorski. Sú stefna byggir
á aflareglu í formi reiknireglu sem byggir eingöngu á stofnstærðarmælingum
Hafrannsóknastofnunar.
„Enn skai ieitt undanhaldið. Rótföst aflaregla hefur verið sett íþorski, sem þegar
hefur kostað þjóðarbúið tugi milljarða í tapaðar tekjur og nú skai sambæríleg
aflaregla sett í fíeiri tegundum.
Aðalfundur mótmælirþessu harðlega. Fyrírþað fyrsta erþekking svo takmörkuð á
iífríki sjávar og fíóknu samspiii tegunda og síbreytilegum umhverfísskilyrðum að
iangt er í iand með að grundvöllur geti skapast fyrir aflareglu, hvort heidur íþorski
eða öðrum tegundum.
2

Skýrsla samraðsvettvangs sjavarútvegs- og landbúnaðarraðherra um nýtingu helstu
nytjastofna - júní 2011 - bls. 20
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Fundurinn bendir og á að afiaregia er síður en svo nauðsynieg markaðsstarfi fyrir
ís/enskar sjávarafurðir, né hryggstykkið í ís/enska merkinu um ábyrgar fiskveiðar.
Þetta sést t.d. á þvíaðþegar fyrrverandi sjávarútvegsráðherra jó k af/aheimi/dir í
þorski um 30þúsund tonn og núverandi sjávarútvegsráðherra jó k stóriega við
skötuse/sheimi/dir, reyndust allar hrakspár um sölumál haldlausar.3

LS bendir á að í orðið „langtímanýtingarstefna“ þarf ekki orðið „aflaregla“ sér til
fulltingis. Langtímanýtingarstefna getur t.d. verið sú ákvörðun raðherra að taka tillit
til beggja aðila: samráðsvettvangs sjómanna og Hafrannsóknastofnunar.
„Ráðgefandi hópur útgerðarmanna og sjómanna“ var eitt þeirra atriða sem LS
fagnaði þegar samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnarinnar leit dagsins ljós.
Verði langtímanýtingarstefnu fylgt leggur LS áherslu á að við framkvæmd verði auk
tillagna Hafrannsóknastofnunarinnar hafðar til hliðsjónar tillögur sem koma frá
samráðsvettvangi sjómanna (sbr. kafla I hér að framan). Þannig fengi
langtímanýtingarstefna traustari undirstöður og líklegra en hitt að tiltrú veiðimanna
færi vaxandi á fiskifræðinni.
Á aðalfundi LS 2012 var eftirfarandi samþykkt varðandi máiefnið:
„Aðalfundur LS mótmælir því harðlega að tekin verði upp aflaregla í ýsu og ufsa.“

III. LS leggur til heimild ráðherra um breytingu á heildarafla innan fiskveiðiárs eða
veiðitímabils (lokaml. 2. mgr.) verði rýmkuð. Hún nái að auki til einstakra
veiðisvæða og veiðarfæra.

Greinargerð
Tillagan kemur til út af því hversu misjöfn fiskgengd getur verið á grunnslóð og
djúpslóð.

Reglur um tilfærslu veiðiheimilda skipa hafa ekki dugað til svo útgefinn

heildarafli hafi náðst með veiðum. Gott dæmi um þetta er ýsan sem heldur sig nú
meir á grunnslóð en áður. Það þýðir að togskipin verða mun minna vör við hana,
því á grunnslóð er að mestu óheimilt að stunda togveiðar. Línubátar sem yrkja
nærmiðin hafa hins vegar ekki verið í neinum vandræðum með ýsuveiðar. Eigi full
nýting útgefinna veiðiheimilda að nást er því nauðsynlegt fyrir ráðherra að hafa
þær heimildir sem hér er lagt til að hann fái.

IV. LS leggur til að við 7. grein bætist tveir nýir töluliðir nr. 4 og 5
4.

Afli vegna strandveiða sbr. 20. gr.

5.

Afli vegna línuívilnunar sbr. 22. gr.

3 Samþykkt á aðalfundi LS 2011 - úr aðaiáiyktun fundarins
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Greinargerð
Almenn ánægja ríkir með strandveiðar og línuívilnun. Framkvæmd þeirra um að
afli ætlaður til þessara veiða sé dreginn frá aflahlutdeildum hefur þó kallað fram
megna óánægju. LS leggur til að farið verði með þennan afla eins og kveðið er á
um í tl. 1 - 3 í 7. grein.

8. gr. Úthlutun samkvæmt aflahlutdeildum
LS mótmælir efni þessarar greinar. Stjórnun fiskveiða hefur verið byggð á hreinu
aflahlutdeildarkerfi og hafa allar skuldbindingar þeirra sem unnið hafa innan laga um
stjórn fiskveiða verið byggðar á því fyrirkomulagi. Andlag veiðiréttar hefur verið
hlutdeild í heildarafla hverrar tegundar sem úthlutað erárlega. Þannig hefur
veiðimagn sveiflast upp og niður. Hér er gert ráð fyrir aðbreyting verði á.

Ein tegund

- þorskur - er tekin út úr hlutdeildarkerfinu og 50% þess afla sem fer yfir 240 þúsund
tonn kemur til útleigu. Bent skal á að smábátar eru hvað mest háðir þorski miðað við
aðra útgerðarflokka og bitnar því tillagan hvað harðast á þeim.
LS telur ákvæðið brjóta jafnræðisreglu þeirra sem stunda veiðar. Aðeins þeir sem
hafa veiðiheimildir í þorski verða fyrir skerðingunni.

9. gr. Nytjastofnar utan aflahlutdeilda
LS vekur athygli á mikilvægi greinarinnar m.t.t. makrilveiða smábáta. LS skorar á
atvinnuveganefnd að kippa greininni inn í frv. um stærðarmörk og strandveiðar - þskj.
561 - mái 447, sem nú er til meðferðar í nefndinni.

IV. KAFLI [11. gr. - 16. gr.]
Flokkur 1: Aflahlutdeildir og krókaaflahlutdeildir
11. gr. Leyfi tiia ð nýta aflahlutdeild
LS gerir alvarlega athugasemd við að ekki verði gerður nýtingarsamningur við hvern
og einn aflahlutdeildarhafa sem væri eðlilegt framhald þeirra réttinda sem frumvarpið
gerir ráð fyrir að svipta viðkomandi.
Einskis er getið um það í frumvarpinu hvað taki við að 20 árum liðnum. Verður það
að teljast ábyrgðarlaust hjá höfundum frumvarpsins.
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LS leggur til að í stað „nýtingarleyfis“ til að nýta aflahlutdeild til 20 ára,
verði gerður „nýtingarsamningur“ og gildi hann til 25 ára.

Greinargerð
Með „nýtingarleyfi“ eins og lagt er til í frumvarpinu er það mat LS að stórlega halli
á núverandi veiðirétthafa.

LS leggur til breytingu á lokamáislið 1. mgr. Á eftir orðinu „ráðstafað“ komi „áriegá\

Greinargerð
LS telur allt of langt gengið og að vart standist lög að svipta viðkomandi með
þessum hætti um aldur og ævi þeim réttindum sem hann hefur notið jafnvel
áratugum saman.

LS gerir fullan fyrirvara um lögmæti þess að ekki skuli gert ráð fyrir að bætur komi
fyrir við þá kerfisbreytingu sem hér er lögð til.

12. gr. Framsal afiahiutdeiida
LS leggur til að lokamáisgrein greinarinnar falli brott. Í greininni er gert ráð fyrir
skerðingu réttinda sem tryggð eru með gildandi lögum. Hér er tillaga um að sá aukni
veiðiréttur sem felst í heildarafla umfram það sem er á yfirstandandi fiskveiðiári
bætist ekki við framsalsrétt viðkomandi nýtingarleyfishafa.
Dæmi: Veiðirétthafa með óbreytta hlutdeild (t.d. í þorski) sem heimilaði honum
veiðar á 100 tonnum á yfirstandandi fiskveiðiári situr fastur með þann framsalsrétt,
þó, svo dæmi sé tekið, afli verði aukinn í 300 þús. tonn.
Þá bendir LS á að þeir fjármunir sem viðskipti með aflahlutdeild býr til munu hverfa út
úr íslensku hagkerfi með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.

13. gr. Forgangsréttur að afiahiutdeiidum
LS er andvígt því inngripi sem greinin gerir ráð fyrir. Hún hefur hamlandi áhrif
hagkvæmni útgerðar. LS leggur til að greinin falli brott.

15. gr. Fiutningur afiamarks
LS óskar eftir að bætt verði við 1. mgr. þremur nýjum töluliðum sem orðast svo:
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4. Þegar varan/egar breytingar verða á skipakosti útgerða.
5. Þegar skip hverfur úr rekstri um iengri tíma vegna aivariegra biiana eða sjótjóns.
6. Þegar veikindi eða dauðsfaii eiganda ieiðir tii þess að bátur er ekki gerður út.
LS leggur áherslu á að framsal aflamarks verði án hindrana að undanskildum
breyttum ákvæðum 16. gr. (sjá hér að neðan) og leggur til að 2. mgr. verði felld út úr
þessari grein.

Greinargerð
Við framkvæmd gildandi laga hefur komið í ljós að full þörf er á þessum
Ákvæðum. Nefnt skal að á fletum smábátum rær eigandinn sjáifur og þá
einsamall.
LS minnir á að frjáist framsal veiðiheimilda er einn af þáttum þess kvótakerfis sem
hér er til umfjöllunar. Augljóst er að takmarkanir sem hér eru lagðar til koma hvað
harðast niður á minnstu útgerðunum. Af eðlilegum ástæðum vill LS hafa framsalið
sem frjáisast án þess að það skaði smábátaútgerðina.

16. gr. Krókaafíamarksskip
Á síðustu árum hafa komið upp aðstæður sem kalla á aukna nýtingu krókabáta.
Útbreiðsla tegunda, sem þeir hafa ekki krókaaflahlutdeild í, hefur breyst og gert vart
við sig í ríkum mæli á veiðislóð þeirra (skötuselur, síld). Vegna þessa leggur LS
áherslu á að krókabátum verði heimilaðar veiðar með fleiri veiðarfærum en um getur í
greininni og gerir það að tillögu sinni að 2. ml. 1. mgr. orðist svo:
Þó e r ráðherra heim iit að veita krókaafiamarksbátum ieyfi tií að stunda
veiðar á fisktegundum sem þ e ir hafa ekki krókaafiamark í svo sem
skötusei, sí/d, uppsjávartegundum og botndýrum m eðþeim sérhæfðu
veiðarfærum sem ti/ þarf.

V. KAFLI [17. gr.]

17. gr. Kvótaþing
LS hefur síður en svo óskað eftir kvótaþingi. Með því er afnuminn réttur aðila til
frjáisra viðskipta.
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VI. KAFLI [18. gr. - 25. gr.]
Flokkur 2: Önnur aflahlutdeild

20. gr. Strandveiðar
LS óskar eftir að eftirfarandi breytingar verði gerðar á grein þessari:
/.

Í stað 1. og 2. ml. 1. mgr. komi ml. sem orðist svo: ,Á hverju fiskveiðiáriskai
ráðherra heimiia handfæraveiðar á tímabiiinu 1. m a ítii 31. ágúst “

II.

Í stað lokaml. 1. mgr. komi nýr liður sem orðist svo: „Strandveiðisvæ ði sku/u
vera fjögur og ska/hvert strandveiðiieyfi veitt tii veiða á einu veiðisvæði. “

III. Við 4. mgr. eru lagðar til tvær breytingar. Annars vegar að við 1. ml. bæ tist,,með
þeirriundantekningu'“ sem kemur fram í 3. ml. 2. mgr.

Hins vegar að lokaml. falli

brott.
Greinargerð
Hér er lögð til sú breyting að aflaviðmiðun á heildarafla strandveiða verði felld
út. Handfæraveiðar smábáta eru mun háðari veðurfari, straumum, dagsbirtu
og fiskgengd á grunnslóð en aðrar veiðar.

Tekið

skal skýrt fram að þessi breyting er skilyrt við að veiðar strandveiðibáta skerði
ekki aflahlutdeild krókaaflamarks- og smábáta á aflamarki meira en orðið er.
Aðrar breytingar sem LS leggur hér til er að veiðisvæði verði með óbreyttu
sniði.

21. gr. Bæ tur og byggðakvóti
LS skorar á atvinnuveganefnd að standa vörð um byggðakvóta.
LS gerir ekki efnislegar athugasemdir við þau ákvæði sem byggðalög þurfa að
uppfylla svo þau hafi rétt til aflabóta og koma fram í 1. og 2. tl. 2. mgr.
LS skorar á atvinnuveganefnd að fella burt þær flóknu reglur um úthlutun sem fram
koma í greininni eftir að nefndum 2. tl. sleppir og þar komi grein sem orðist svo:
„Afiaheim iidir sem koma tii úthiutunar skulu settar sem ívilnun fyrir dagróðrabáta sem
eiga heimahöfn í viðkomandi byggðariagi og ianda þar. “
Löndunarskylda verði eftir sem áður tvöföld úthlutun byggðakvóta.

22. gr. Línuíviinun
LS leggur til að við 2. mgr. bætist eftirfarandi ml. sem verði 3. ml. og orðist svo:

8

„A ukþess er heimilt við iínuveiðar dagróðrabáta sem ekki falla undir 1. og
2. mi. að ianda umfram þann afía í þorsk/, ýsu og steinbít sem reiknast tii
afiamarks þeirra. “
Með þessu vill LS ítreka kröfu sína að allir dagróðrabátar fái línuívilnun. Krafa þessi
er byggð á sanngirni þar sem m.a. er skírskotað til „að treysta grunnslóðina sem
veiðislóð fyrir smærrib á ta og umhverfisvæ nni veiða'4.

LS mótmælir harðlega því sem fram kemur í athugasemdum frumvarpsins kafla 2.13.
og ákvæði til bráðabirgða við frumvarpið að minnka vægi línuívilnunar. Þá mótmælir
sambandið einnig því sem fram kemur í textaskrifum í kafla 2.12. þar sem þar er ritað
í lítilsvirðingar tóni um línuveiðar. Þar segir orðrétt:

„Jákvæ ð áhrif iínuívilnunar eru hvati til aukinnar a tvinnu í iandi og umbun
fyrir iínuveiðar, en dagróðabátar skila alm enntgóðu og fersku hráefni í
iand. Vera kann að það sé umde/ld aðferð að í vilna vinnula gi sem hæ gt er
að ieysa á annan hátt með vélum. Það er þó talið, eins og ástatt er í
a tvinnumálum í þjóðfélaginu, að engin efni séu tii að ieggj a iinuíviinun
aifaríð af.“

LS furðar sig á því að stjórnvöld sem kenna sig við umhverfisstefnu skuli ekki vera
stolt af því hversu vel hafi tekist til með línuívilnun. LS leyfir sér að fullyrða að
línuívilnun er eitt það helsta sem stjórnvöld geta stært sig af við stjórnun fiskveiða,
þ.e. að ívilna umhverfisvænum veiðum. Fjölmargir aðilar erlendis hafa hrifist af
þessari aðferðafræði og hælt Íslendingum fyrir vikið.
Ekki er nóg að veiðarnar gefa fiskinum tækifæri á að velja eða hafna heldur er
olíukostnaður við veiðarnar aðeins brot af því sem gerist með dregin veiðarfæri. Með
miklum ólíkindum er að frumvarpið leggi til að afli til línuívilnunar verði dreginn saman
um fjórðung og vægi hennar í umgengni um auðlindina sé þannig minnkuð að sama
skapi. Samhliða færi fjöldi atvinnutækifæra í súginn.

LS hvetur htv. atvinnuveganefnd til að gera tilhlýðilegar breytingar á frumvarpinu þar
sem vægi línuívilnunar yrði aukið og hún látin ná til allra dagróðrabáta. Stjórnvöld
gætu verið stolt af að auka ívilnun í 35% hjá þeim sem stokka upp og beita í landi og
hún verði 20% hjá öllum öðrum dagróðrabátum, þar með töldum þeim sem ekki njóta
línuívilnunar í dag.

Með þessu móti væri biásið til mikillar sóknar í umhverfisvænum

4 Úr
- 4. tl. undirkaflans „Brýnar aðgerðir“ í kaflanum um fiskveiðar í „Samstarfsyfirlýsing nkisstjómar
Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs“
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veiðum, aukningu á fersku hágæða hráefni að landi og fjöldi starfa myndi skapast í
kjölfarið, svo fátt eitt sé nefnt.

23. gr. Fiskveiðar tii eigin neysiu
Greinin falli brott. Visað er til umsagnar um 6. gr.

VII. KAFLI [26. gr. - 30. gr.]
Almenn ákvæði um meðferð aflaheimilda
26. gr. Tegundatiifærsia og fiutningur afiamarks m iiii fiskveiðiára
LS leggur til að leyft verði að veiða 15% af aflaheimildum næsta fiskveiðiárs í stað
5%.
Í 3. mgr. segir: „ráðherra geti að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar“
LS leggur til að sá hluti sem hér er vitnað til falli brott.

27. gr. Undirmái og umgengni
LS leggur til að við lokamáisgrein bætist máisliður sem orðist svo:
Ákvæ ði 2. mgr. g iid ir ekki um grásieppuveiðar. Ráðherra skai setja
sérregiur sem giida um meðafia við þæ r veiðar.

29. gr. Skyida tií vinnsiu tií manneidis
LS hvetur til að sett verði inn ákvæði sem gæti kallast „m anneidisíviinutf, með því
væri hnikkt á mikilvægi vinnslu til manneldis.

Þannig væri þeim umbunað sem

stunduðu slíka nýtingu á uppsjávartegundunum, t.d. með svipuðum hætti og gert er
með línuívilnun.

VIII. KAFLI 31. gr. og 32. gr.
Hámarkshlutdeild, yfirráð og tengdir aðilar

31. gr. Hámark afiahiutdeiidar eins aðiia
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LS telur að farsælast sé að í stað þessarar greinar komi 13. gr. vinnuskjals
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins dags. 26. nóvember 2011 undir heitinu
„Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr 116/2006 um stjórn fiskveiða“.
LS varar við að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og bendir á að aðeins örfáir aðilar
eru með veiðirétt í löngu og keilu sem erfitt er orðið að forðast vegna mikillar
útbreiðslu. Sérstalega á þetta við um lönguna. Einokunaraðstaða á veiðiheimildum
gæti því verið skammt undan verði lögum ekki breytt.
Greinin sem LS leggur til að verði sett inn í frumvarpið í stað 31. gr. orðist svo:
£ a jn a .n ]o g ð k r ú k H a f l& h l iit d c ild o g a f la h lu ld c L ]d f is k is k ip a . e is s t a k r a a & ila , c ir.n lH k L ii’ .ua c ð a
lö g a ö ila , tc n g d ra . a ð i] a c ð a a ö i] a s c m c ig a í sam.£tarET., s k a ] a ld r c i ■ncma h r e r ra h l u t f a ] l i a f
h c i] d a r a f la . h lu t d c i ld c f tir ta L in n a t c g u n d a c n h c r s c g ir :
tc g j n d

tc g u n d

h á m a rk a hlutd oild

te g L n d

k « lla
g rá lú ð a

h i m a rks h lu td ciid
8%
10%
10%
1S %
15%
20%

ýsa
þ y k k v a lú ra
s k rá p flú ra
s tc in b itu r
gL llkarfj
fsl. S L m a rg. sild

e%
10%
10%
15%
20%
20%

s k ö tu s c lu r
la n g lú ra
ú th a fs ra jk a
la n g a
d jú p k a rfi
kÐ im un ni

h á m a rk s hlu td ciid
10%
10%
10%
15%
20%
20%

n o rs k -is l. s f lí

20%

lo ð n a

20%

hum ar

20%

þ o rskur
sk a rk o li
ea n d k o li
ufsi

V crði tcgund, scm vciöum cr cftki sljornað i knokaa.flahl!utdci]darkcrii cða aflahlutdcildkcrfi, sclt
undir kxókaaflahlutdcild cða aflahluldcild, ska] miúíi VÍð aO iam anlögð knúkaaflahlutdcild oja
aflabluldcild fiskiskipa ncm i aldrci bncrra hlLitfalli a f hcildaraflahlutdcild cn 10% fyrir tcgundina.
Sam anlogð króbaaflahlutdcild fÍ!i.kiskipa cinslakra aðila. cinstaklinga cða lögaúila, lcngdra aðila
cöa aöila scm ciga í samstarfi. skal aldrei ncm a hacma hlutfatli cn 4% a f þorski og 5% af ýsu
m iöaö viö hcildarkrókaaflahlutdcild í bvorri. lcgund.
Þá má samanlöj’ð aflahlutdcild fiskiskipa cin slakra aðila, cinttaklinga cð a lögaöila, tcnijdra aöila
cöa aðila í sam slaifi ckki ncm a mcira c p 12% af hcildarvcnöinæti aflahluldcildar allra lcgunda
iicm sa:ta ákvönðun um lcy fðan hcildarafla iamkvscmt lögum þcssum og S. gr. laga nr. 151/1996
cöa mcira cn 5% af hcildai\crðmHcti krókaaf]ahlutdcil(Jar. Viö mat á hcildarvcnömrcti
aflahlutdcildar s.kal annars. v cg ar miöa v ið vcnöuiícSahlutfol] cinalakra tcyynda á viðkomandi
fiskvciðiári cða vciðitímabili, samkvHcmt 19. gr., □j’ hins vcg ar úthlutað aflamark cinslakra
tcgunda á tímabilinu.
T il afTah]uldci]ííar fis.kLskipa í cigu cinstakra aöila ik v . I. og 2 . mgr. lclst cin nig aflahlutdcild
fiskiskipa scm aúilar hafa á kauplcigu cða k ig u til s e x mánaöa cð a lcngur.

Tcngdir aðilar og aðilar i samstarfi Ccljatt:
1. A ö ilar, þar scm annar aðilin n . cin ttak lin g u r cð a lög aðili, á b cint cð a óbcin t m ciri Eiluta
h lu tafjár cða slo fn fjá r í hinum aöilanum cða fcr m cð mciri hluta atkvncöisrcltar.
Fyrm cfn d i aöilinn tc ls l móðurfyrirtaclíi c n h in n iíö a m cfn d i dótturfyrirtæ ki.

2 . Aöilar, þar scm annar aöilinn, cinstak]ingur cða lögaöili, hcfur mcð öðmrn ha:t.ti cn
grcinir í L. liilu!. rauDvcruleg yfirráð yfir hinum. FjTrncfndi aöiliim tclst möðurfyririsckL
cn hinn síðarncfndi dötturfyrirtæki.
3.

Lögaöilar, þar scm

svd

háttar úl aö sami aöih cöa iiömu aðilar, cinslaklinj^r cöa

lögaúilar, cöa tcngdir aöi]ar skv. 1. cða 2. töluí., ciga mciri h]uta hliHafjár, stofnfpr cöa
atkvEcöisictlar í báöum cöa öllum lögíiöilunum cnda ncmi cignarhlutur hvcrii þcirra um

sig a.Tn.k. 10% af hlutafc, stofnfc cöa alkvæöaliölíía i viökomar.di lögaöilum. Saina á

við cf aöiLi cöa aöilar, cinstakhngar cöa lö^ ö ilar, cöa tcngdir aöiLar skv. I . cöa 2 . lölu!.,
scm ciga mciri bluta hlutaffár, stofhfjár cöa atkvccöisrcltar í lögaöila
hvcr um sig á
a.m.k. 10% hluta^ár, ttofhffár cöa atkvæöisrcttar í lögaöilanum, ci$ i ásamt viökomflndi
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lögaöila mciri hlula hlutafjár> slofnfjár cúa alkvDcöiirctlar í öörum lögaöila. Ti!
cignarMuta og alkvacöitrcttar cinsiaktinga i lögaöilum slcv'. 1.-3. töluL tck t jafnfhiml
cignariiluti og atlcvæðianéttur makfl og skyldmcnr.a i bcinan lcgg.
4.

Aðilar scm hafa mcö scr samstaif. Samstarf skal vcra taliö á milli aöila scm gcrt hafa
mcö scr samEtomula;' um aö cinn cöa flciri saman nái yfínátium ) íi r cinum cöa flciri
lögaöilum cöa hafi sam ciginlcg yfirTáö yfir aflahcimildum, hvort scm samkomulagiö cr
fbrmlcgt cöa ófoimlcgt, skriflcgl, munnlcgl cöa mcö öörum hælti. Samslarf skal þó
alllaf laliö vcra fyrir hcndi þcgar um cftirfarandi tcngsl cr aö ræöa, ncma íjtií sc fram á
hiö gagnstscöa:
a. Hjón, aöilar í skiáöri tambúö o g böm hjóna cða aöila i tkráöri sambúö.
h. Tcngsl milli aöila scm fcla í scr hcin cöa öbcin j'fírráö annars aöilans yfir
hinum cöa cf tvö cöa flciri Fclög. cru bcint cöa óbcint undir yfiiráðum sama
aöila. Tafca skal lillit til tcn$s]a aöila skv. a-, c- Dj; d-liö.
o. F clög scm aöili á mcö bcimim cöa óbcinum hætti vcrulcgan cignarblut i> þ.c.
aö aöili cigi mcö bcinum cöa óbcinum haclti a.m.k. Vj hluta atkvæöisrcttaj i
viökomandi fclagi. Taka skal lillil til tcn^sla aöila skv. a -, b og d-liö.
d. 'Tcngsl á milti fclags Djj stjömarmanna þcss Djj fclags Djj framkvæmdasljóra
þcss.
c. Bcin cöa óbcin tcngsl á milli aöila innan cöa utan þcss fc]ags scm í blut á,
bvort scm um cr aö rÆÖa rík hagsmunatcn^sl cöa pcrsónulcjí tcngsl, rcist á
ikyldlcika,

tcngdum

cöa

vináttu,

cöa

tcngsl

rcist

á

fjárhagilcyum

hagsmunum cöa tamningum, scm hklcg cm li] aö lciöa li] samstööu aöila um
aö ttjTa málcfnum fclag3Íns i tamniði hvor cöa h vcr viö annan þannig aö
þ cirráö i yfir því.

XII. KAFLI [41. gr. - 45. gr.
Viðurlög o.fl.

44. gr. Gildistaka og brottfaii iaga
LS telur að vegna svo viðamikilla breytinga sem hér eru lagðar til sé full ástæða til að
fresta framkvæmd laganna til 1. september 2014.

Ákvæði til bráðabirgða
II.
Við síðustu breytingu á lögum um stjórn fiskveiða sem ríkjandi stjórnvöld stóðu að
myndaðist sátt um að allir útgerðarflokkar tækju með jöfnum hætti þátt í aðgerðum
sem kenndar eru við „potta“. Það voru að sjáifsögðu vonbrigði að þau skip sem ekki
höfðu hlutdeild í þorski, ýsu, ufsa og steinbít skyldu ekki koma að fullu inn til þátttöku
strax í upphafi þessa fiskveiðiárs. Það liggur hins vegar fyrir að það muni gerast við
úthlutun 1. september 2013.
Landssambandi smábátaeigenda er það með öllu óskiljanlegt að framangreind sátt
sé rofin og tekið upp það fyrirkomulag sem er fullkomlega ósanngjarnt.
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LS krefst þess að allir útgerðarflokkar leggi jafnt frá sér til þessara samfélagslegu
aðgerða og sú prósenta verði eins og talað var um 5,3%. LS hafnar öllum
hugmyndum um varanlega skerðingu hlutdeildar í þorski um 9,5%, ýsu 6,9%, ufsa
7,2% og steinbít 9,8%. LS krefst þess að ekki verði hróflað við því samkomulagi sem
gert var með samþykkt laga 70/2011. Ítrekað er það sem fram kemur í umsögn um
8. gr.

III.
LS leggur til að við ákvæðið bætist mgr. er orðast svo:
Ákvæ ði 1.mgr. tekur einnig tii krókaafiahiutdeilda fískiskipa í eigu einstakra aðila,
einstakiinga eða iögaðiia, eða í eigu tengdra aðiia sem eru y fir þeim mörkum er
kveðið e r á um í 31.gr.

VI.
LS vísar hér til umsagnar sinnar við frv. um stærðarmörk og strandveiðar - þskj. 561
mái 447, er varðar efni 3. mgr.

VII.
Í stað 2013 komi 2014.

Lokaorð:
Verði frumvarp þetta að lögum munu möguleikar smábátaútgerðarinnar til að vaxa og
dafna, hvort heldur veiðiheimildir verða auknar eður ei, verða skertir.
Aukning veiðiheimilda mun ekki skila sér að fullu til þeirra sem undanfarin ár hafa
tekið á sig gríðarlegar skerðingar veiðiheimilda og skuldsett sig í trausti laga um
stjórn fiskveiða.
LS vill sérstaklega benda á að hvergi er að finna í yfirlýsingum þess í gegnum tíðina
að félagsmenn hafi litið á veiðiheimildir sem eign í hefðbundnum skilningi þess orðs.
Á hinn bóginn hafa menn ekkert velkst í vafa um að réttur til veiða er atvinnuréttur
sem nýtur sérstakrar verndar í stjórnarskrá.

Þessi skilningur er síður en svo

einvörðungu bundinn við LS og skal í því sambandi bent á áiit Sigurðar Líndals og
Tryggva Gunnarssonar frá 1990, þar sem þeir komast að þessari niðurstöðu.
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Þrátt fyrir þetta hefur félagið ekki borið brigður á rétt stjórnvalda til að gera breytingar
á úthlutun veiðiheimilda. Sú afstaða hefur að stærstum hluta byggst á því að miklu
sé til fórnandi svo að meiri friður geti ríkt um sjávarútveginn. Bent skal á að LS hefur
frá upphafi stutt hið nýja strandveiðikerfi, þrátt fyrir að tilkoma þess myndi skerða
veiðiheimildir félagsmanna, sem fyrir voru í algerum iágmörkum.
Það er einlæg von Landssambands smábátaeigenda að athugasemdir þær sem hér
eru dregnar til stafs verði teknar til gaumgæfilegrar athugunar og brugðist við þeim
með jákvæðum hætti.
Landssambandið ítrekar niðurlag yfirlýsingar stjórnar félagsins frá því 5. apríl 2012 að
félagið er reiðubúið til að vinna í samvinnu við stjórnvöld að sáttargjörð um þennan
undirstöðuatvinnuveg þjóðarinnar.

Virðingarfyllst
f.h. Landssambands smábátaeigenda

Örn Páisson framkvæmdastjóri

Arthur Bogason formaður
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LANDSSAMBAND
smábátaeigenda

16. april 2012

A tv in n u v e g a n e fn d A lþ in g is
Kristján L. M öller formaður

Yfirlýsing frá stjórn Landssambands smábátaeigenda 5.4.2012
vegna frumvarpa fyrir Alþingi um stjórn fiskveiða og veiðigjald:

Það var smábátaeigendum fagnaðarefni að sjá þau fyrirheit sem gefin voru í
samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem tók við völdum 1. febrúar 2009. Þau fyrirheit
gáfu til kynna að smábátaútgerðin yrði efld að vöxtum og kostir hennar nýttir í þágu
þjóðar í þrengingum.
Það frumvarp sem nú hefur litið dagsins Ijós gengur gróflega gegn þessum fyrirheitum og
hefur þau í flestu að engu.
Niðurstöður þess starfs sem Landssamband smábátaeigenda (LS) tók þátt í og trúði lengi
vel að myndi móta tilraun stjórnvalda til að nálgast sátt um nýtingu
fiskveiðiauðlindarinnar hefur hlotið sambærileg örlög.
Hvað sem hverjum kann að þykja um fyrirkomulag fiskveiðistjórnunar og hvað sem
eftiráspekingar gerast djúpvitrir í bölsýnisþvaðri, er með öllu óboðlegt, hvort það er
sjávarútvegur eða annar atvinnuvegur, að þurfa að búa við þau ósköp að fyrirkomulag
sem miklu hefur verið kostað til að aðlagast og samhæfa, sé hreinlega kastað eins og
spilastokk í loft upp með þeirri fullyrðingu að spilin raðist mun skipulegar við lendingu en
þau voru í hendi.
Sá þáttur sem mesta athygli hefur hlotið er eðlilega sú hrikalega hækkun á auðlindagjaldi
sem boðuð er, ásamt aðferðafræðinni við útreikningana. Þó vissulega beri að fagna
þeirri viðurkenningu sem fram kemur í frumvarpinu á lágmarkstilkostnaði, liggur jafn
ljóst fyrir að margar ágætlega reknar smábátaútgerðir dagsins í dag munu ekki standa
undir þessum klyfjum.

Hverfisgata 105, 101 Reykjavík
s. 552 7922 - fax. 562 6590
ls@ sm abatar.is - www.sm abatar.is

LANDSSAMBAND
smábátaeigenda

Þessi fullyrðing er ekki sett fram á þeirri forsendu að búmenn kunni að barma sér. Hún
er sett fram vegna þess að hún er bláköld staðreynd sem hægt er að sýna fram á með
sáraeinföldum dæmum.
Ekki verður betur séð en að þær forsendur sem gefnar eru í útskýringum með
frumvarpinu bendi til þess að margir smábátaeigendur sitji á fúlgum fjár eftir góðærið
2010. Það væri sannarlega óskandi, en er að sjálfsögðu ekki raunin.

Sú ótrúlega hugmynd, að sátt um nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar sé innan seilingar sé
þess eins gætt að halda þeim er starfa við atvinnuveginn frá borðinu, virðist hafa orðið
ofaná við ákvörðun stjórnvalda um samskipti þeirra við hagsmunaaðila.
Sömu aðilar tala fjálglega um „jafnræ ði" öllum til handa. Önnur eins þverstæða og
lýðskrum í málflutningi á sér vart hliðstæðu.

LS skorar á stjórnvöld að setja frumvarpið í biðstöðu nú þegar og gera þeim kleift sem í
greininni starfa að koma að málinu með eðlilegum og sanngjörnum hætti.
Smábátaeigendur hafa ætíð lýst sig reiðubúna að leggja sitt af mörkum til að meiri friður
geti ríkt um þennan undirstöðu atvinnuveg þjóðarinnar. Það boð stendur enn.

F.h. stjórnar Landssambands smábátaeigenda
Arthur Bogason, formaður
892 2585

Hverfisgata 105, 101 Reykjavík
s. 552 7922 - fax. 562 6590
ls@ sm abatar.is - www.sm abatar.is

