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1. Afstaða Dögunar til frumvarpsins

Dögun leggst alfarið gegn tillögum í frumvarpinu um að á ný verði komið á aflahlutdeild í úthafsrækju
og eru í umsögn þessari rakin helstu sjónarmið sem að baki þeirri afstöðu liggja.
Við teljum engan fræðilegan né skynsamlegan grundvöll til að kvótasetja úthafsrækju enn um sinn.
Kvótasetning mun fyrst og fremst þjóna sérhagsmunum útgerðaraðila, sem óvíst er hvort muni
stunda rækjuveiðar, heldur muni stunda kvótaleigu eða leigu verðmætari tegunda á grundvelli ónýtts
rækjukvóta. Við álítum þannig fráleitt að úthluta aflaheimildum í rækju til aðila sem ekki hafa hirt um
að nýta auðlindina árum saman og útiloka frá veiðum þá sem vilja nýta og hafa í framkvæmd nýtt
auðlindina síðustu ár.
Ef úthafsrækja verður kvótasett á ný, mun örugglega leita aftur í fyrra horf vannýttar auðlindar,
sérstaklega ef úthlutað verður til gömlu kvótahafanna að verulegu leyti. Hluti kvótans mun læsast
inni í kerfinu. Frjáls rækjuútgerð hefur átt erfitt með að láta enda ná saman síðustu árin - og það yrði
enn erfiðara ef borga þyrfti kvótaleigu til gömlu kvótahafanna - ef þeir þá yfirleitt ljá máls á leigu.
Þá er mikilvægt að hafa hugfast að áframhaldandi frjálsar úthafsrækjuveiðar skerða að engu leyti
veiðimöguleika gömlu kvótahafanna ef þeir vilja í raun og veru halda skipum sínum til veiða.
Frjáls rækjuveiði hefur skilað greininni auknu hráefni og þjóðinni aukinni atvinnu og gjaldeyristekjum.
Frjálsar veiðar hafa reynst prýðilega undanfarin ár og leggur Dögun eindregið til að veiðar verði áfram
frjálsar. Við teljum að kvótasetning gæti orðið rothögg á veiðar og vinnslu úthafsrækju af
Íslandsmiðum.
Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar er gölluð og ónothæfur grundvöllur kvótasetningar úthafsrækju.
Aðferðafræði og ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þarf að taka til gagngerðar endurskoðunar.
Einnig leggur Dögun til að rækjuveiðar við Snæfellsnes verði áfram frjálsar.
2. Bakgrunnur og starfsemi Dögunar

Dögun ehf hefur stundað útgerð og rækjuvinnslu frá því fyrirtækið var stofnsett 1984 og er ein
örfárra rækjuverksmiðja á Íslandi sem enn eru starfandi og sem hefur ekki farið í gegnum
nauðasamninga eða gjaldþrot á 30 ára starfstíma sínum.
Fyrstu árin var aðallega unnin hjá Dögun innfjarðarækja úr Skagafirði, en fljótlega hóf fyrirtækið
þátttöku í veiðum úthafsrækju með eigin skipum sem haldið hefur verið áfram allt til dagsins í dag.
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Röst SK-17 er í eigu Dögunar og er gerð út til veiða á úthafsrækju. Frá aldamótum, eftir að verð á olíu
hækkaði og verð rækjuafurða lækkaði, má fullyrða að öll útgerð til veiða á úthafsrækju við Ísland hafi
verið rekin með tapi. Þrátt fyrir það hefur Dögun gert út þessi ár til að tryggja hráefni til vinnslu
sinnar.
3. Athugsemdir við greinargerð frumvarpsins

1. Forsaga og undirbúningur frumvarpsins
Mótmælt er þeirri fullyrðingu að á fyrstu árum 21. aldar „hafi orðið hrun í stofninum".
Það er fjarri lagi að fullyrða að ástæða minnkandi heildarafla eftir aldamótin sé vegna hruns stofnsins.
Minnkandi sókn er fyrst og fremst um að kenna, sem aftur var af völdum efnahagslegra aðstæðna
hvað hátt olíuverð og lágt afurðaverð varðaði. Afli á sóknareiningu var svipaður og áður, en miklu
færri skip og bátar stunduðu veiðarnar. Þetta er staðfest með tölum frá Hafrannsóknastofnun um
aflabrögð sem rakin vera síðar í umsögn þessari.

2. M eginefnifrumvarpsins
Mótmælt er þeirri skoðun að „Með hliðsjón af markmiðum laga um stjórn fiskveiða þykir eðlilegt að
taka annars vegar ríkt tillit til þeirra sem ráða yfir fyrri hlutdeildum í úthafsrækju...".
Frekar ber að horfa til hagsmuna þeirra sem hafa haldið til raunverulegra veiða á síðustu árum - en
ekki þeirra sem hafa „kvótarétt" byggðan á reynslu fyrir 25-30 árum og hafa ekki hirt um að stunda
veiðar undanfarin ár.
Þá er athygli vakin á ummælum í skýrslu Hafró 2012/2013 þar sem segir: „Á miðunum við Snæfellsnes
hefur afli aukist jafnt og þétt undanfarin ár." Ekki bendir þessi staðreynd til skaðsemi frjálsa veiða á
því svæði.

3. Samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar.
Í annarri mgr. segir: „Fræðimenn hafa fært að því rök að þau atvinnuréttindi til fiskveiða, sem felast í
handhöfn aflaheimilda, njóti nokkurrar en takmarkaðrar verndar eignaréttarákvæðis
stjórnarskrárinnar...".
Mótmælt er þessum tilvitnuðu „fræðimannarökum", sem koma frá ótilgreindum „fræðimönnum".
Um þetta atriði er verulegur ágreiningur meðal fræðimanna, þó að þeir „fræðimenn" sem vinna fyrir
hagsmunaaðila hafi oft á tíðum lagst á þessa ár.
Sama gildir um vangaveltur þessara ótilgreindu „fræðimanna" að skerðing „þeirra atvinnuréttinda
sem felast í handhöfn aflaheimilda" geti valdi skaðabótum samkvæmt eignarréttarákvæði
stjórnarskrárinnar. Þessari staðhæfingu er alfarið mótmælt, enda hafa engar bótakröfur komið til frá
fyrri kvótahöfum þó rúm þrjú ár séu liðin frá afnámi kvóta á úthafsrækju, og hvað þá að slíkar
bótakröfur hafi verið staðfestar af dómstólum.
Miklu fremur mætti líta svo á að þegar kvótahafar taka kvóta úthafsrækju í gíslingu vegna útleigu
annarra tegunda, þá sé þar um að ræða brot á stjórnarskrárvörðum atvinnuréttindum hinna sem nýta
vilja vannýtta auðlind úthafsrækju.

5. Mat á áhrifum.
Mótmælt er þeirri staðhæfingu að „ávinningur frumvarpsins sé meiri en svo að réttlætanlegt sé að
viðhalda óbreyttu ástandi". Jafnframt er mótmælt því mati að þjóðhagsleg áhrif af frumvarpinu séu
jákvæð.
Hvernig getur aðgerð sem dregur úr útflutningsverðmæti og eykur atvinnuleysi verið þjóðhagslega
hagkvæm? Með frjálsum veiðum er líklegt að auðlindin verði nýtt, en með kvótasetningu að hún
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verði vannýtt. Það er einmitt reynslan undangenginn áratug. Að hafa auðlind vannýtta hlýtur að vera
þjóðhagslega óhagkvæmara en að nýta auðlindina að fullu.
4. Staðreyndir um kvótasetningu úthafsrækju

Frá upphafi kvótasetningar úthafsrækju hefur Dögun haft þar nokkra aflahlutdeild. Sum árin hefur
þrátt fyrir það verið þörf á að skipta kvótum fyrirtækisins í öðrum tegundum fyrir úthafsrækju eða
leigja beint úthafsrækjukvóta til að geta haldið fullu úthaldi við veiðar. Skemmst er frá því að segja að
þrátt fyrir að á árunum 2001-2010 hafi afli úthafsrækju við Ísland verið verulega minni en útgefin
aflahlutdeild, og nægur kvóti ætti því að liggja á lausu, þá var oft á tíðum erfitt eða ómögulegt að fá
leigðan úthafsrækjukvóta.
Úthafsrækjukvótinn var nýttur hjá ýmsum útgerðum sem pappírskvóti sem látinn var brenna inni til
að hægt væri að leigja frá viðkomandi útgerð aðra verðmætari kvóta án þess að reglan um 50%
hámarksleigu í þorskígildum væri brotin. Þessi skilyrði eru enn til staðar í núverandi reglum um
heimildir til flutnings aflamarks frá einstökum skipum.
Þá er rétt að halda því til haga að á þessu tímabili var útgefinn úthafsrækjukvóti lækkaður sérstaklega
fyrir tilstuðlan LÍÚ til að lækka aflagjaldsgreiðslur útgerðanna enda fyrirséð að veiðar á úthafsrækju
yrðu litlar. Fiskveiðiárið 2004/2005 var heildarkvótinn þannig ákveðinn 10.000 tonn þrátt fyrir
eftirfarandi tillögur Hafrannsóknastofnunar um 14.000 tonna heildarkvóta í árlegri skýrslu um ástand
og horfur sumarið 2004:
Hafrannsóknastofnunin leggur til að upphafsafli
úthafsrækju fyrirfiskveiðiárið 2004/2005 verði 2/3
a f hámarksafla yfirstandandi fiskveiðiárs, eða 1 4 þús.
to n n .1

Reynslan af kvótasetningu úthafsrækju á þessum árum var því afleit. Komið var í veg fyrir nýtingu
auðlindarinnar í þágu kvótaleiguhagsmuna. Upphaflegu markmiði með kvótasetningu á níunda áratug
síðustu aldar hafði verið snúið á haus.
Fullyrða má að nokkuð aukin veiði 2011-2013, hafi að miklu leyti verið drifin áfram af kapphlaupi um
hlutdeild í hugsanlegum framtíðarkvótum, enda nokkru minna tap af útgerðinni en áður vegna
hækkandi afurðaverðs og veikingar íslensku krónunnar. Þetta er staðfest ef horft er til verulega
minnkaðrar sóknar í frjálsar úthafsrækjuveiðar frá því sjávarútvegsráðherra gaf út s.l. sumar að frekari
veiðar yrðu ekki metnar til kvótareynslu.

i

http://www.hafro.is/Astand/2004/astandid-04.pdf - bls 79
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5. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar

Þar sem ráðleggingar Hafrannsóknastofnunar eru grundvöllur kvótasetningar á úthafsrækju er
nauðsynlegt að víkja í nokkru að aðferðum og niðurstöðum stofnunarinnar.
Í skýrslu um nytjastofna 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 og 2005/2006 er árlega eftirfarandi fullyrt:
Lengi hefur verið vitað að rækjuveiðiflotinn er í
samkeppni um rækjuna við ýmsa nytjafiska, einkum þorsk.
Því hefur verið spáð að samfara stækkun þorskstofnsins
værifyrirsjáanleg veruleg minnkun rækjustofnsins og talið
líklegt að árlegur rækjuafliyrði einungis um 25-30þús.tonn 2

Stofnunin taldi því á þessum tíma að 25-30 þúsund tonna rækjuafli væri líklegur ef þorskstofninn væri
stór og rækjustofninn lítill. Aðferðarfræðinni við stofnstærðarmatið er lýst á eftirfarandi hátt í skýrslu
stofnunarinnar 2005:
Við stofnmat á úthafsrækju var stuðst við tvö
líkön. Annars vegar afraksturslíkan (stock production
model) sem tekur tillit til stofnvísitölu rækjustofnsins,
nýliðunar og einnig afla á togtíma í veiðum
rækjuskipa og hins vegar fjölstofnalíkan (GADGET)
sem tekur tillit til stærðar og aldurs rækju í stofnmælingu
rækju. I báðum líkönunum er tekið tillit til afráns þorsks á rækju. 3

Útgefið stofnstærðarmat rækju í skýrslum stofnunarinnar árin 2003-2005 samkvæmt þessum líkönum
var árlega sett fram á eftirfarandi hátt (vakin er athygli á breytilegum kvarða á línuritunum milli ára):
2003

4

2004

5

2005

6

Eins og sjá má á samanburði þessara línuritum milli ára er greinilega mikil óvissa um mat
stofnunarinnar á stofnstærð rækju.

2 http://www.hafro.is/Astand/2003/astand-allt-03.pdf - bls 76
http://www.hafro.is/Astand/2004/astandid-04.pdf - bls 77
http://www.hafro.is/Astand/2005/astandid-05.pdf - bls 78
3 http://www.hafro.is/Astand/2005/astandid-05.pdf - bls 78
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h ttp ://w w w .hafro .is/A stand /2 00 3/astan d -allt-0 3.p d f (bls 78)
h ttp ://w w w .ha fro .is/A stand /2 00 4/astan d id -0 4.p d f (bls 79)
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h ttp ://w w w .ha fro .is/A stand /2 00 4/astan d id -0 4.p d f (bls 79)
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Frá og með skýrslu Hafrannsóknastofnunar sumarið 2006 hefur stofnunin hinsvegar ekki birt
áætlaða stærð rækjustofnsins að því er virðist vegna misvísandi niðurstaðna þeirra líkana sem
notuð eru til að meta stofninn og lýst er á eftirfarandi hátt í skýrslu stofnunarinnar árið 2006:
Töluverður munur er á niðurstöðum
líkananna en þau sýna bæði að á síðustu árum hefur
afrán þorsks skipt mun meira máli en veiðin. 7
Raunveruleg stærð rækjustofnsins er illa ákvörðuð
og þ a ð sama gildir um skiptingu heildardánartölu
m illi náttúrulegrar dánartölu ogfiskveiðidánartölu.
Ovissan er mun m eiri en kemur fra m í líkönunum
e ftirþ v íh v o rt stillt er m eðþorskgögnum úr SMB
eða SMR. 8

Í stað þess að birta áætlaðan heildarstofn rækju eins og gert var til og með skýrslunni 2005, hefur
stofnunin frá skýrslu sinni árið 2006 aðeins birt línurit sem sýnir stofnvísitölu (Biomass index) ásamt
stöðluðum afla á sóknareiningu (CPUE) 9:
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Af þessum gögnum má sjá að áætlun Hafrannsóknastofnunar um stofnstærð sem birt er í skýrslum
útgefnum 2003-2005 er mjög ónákvæm, og sveiflast áætluð stofnstærð einstakra ára gríðarlega mikið
svo sem sjá má af samantekt talna úr framgreindum stofnstærðarmötum útgefnum 2003, 2004, og
2005:

7 h ttp :/ / w w w .h a fr o .is / A s ta n d / 2 0 0 6 / a s ta n d id - 0 6 .p d f - bls 83
8 h ttp :/ / w w w .h a fr o .is / A s ta n d / 2 0 0 6 / a s ta n d id - 0 6 .p d f - bls 8 4
9

http://www.hafro.is/Astand/2013/28-raekia.PDF - bls 3
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Metin stofnstærð rækju (þúsundir tonna)
Hafró 2003

Hafró 2004

1987

Hafró 2005

Stofnvísitala Hafró
biomass index

160

1988

140 ->

180 ->

135

35

1989

80 ->

140 ->

125

28

1990

55 ->

95 ->

130

45

1991

60 ->

100 ->

140

60

1992

75 ->

140 ->

150

44

1993

95 ->

160 ->

175

55

1994

105 ->

180 ->

210

58

1995

100 ->

180 ->

265

46

1996

110 ->

190 ->

250

90

1997

120 ->

200 ->

140

60

1998

110 ->

180 ->

100

38

1999

75 ->

140 ->

105

32

2000

60 ->

110 ->

120

46

2001

75 ->

130 ->

150

47

2002

80 ->

130 ->

160

46

2003

85 ->

125 ->

120

36

2004

145 ->

115

25

2005

140 ->

100

26

85

32

2006
2007

36

2008

34

2009

38

2010

34

2011

28

2012

26

Úr þessum gögnum má lesa m.a. eftirfarandi:
-

Áætluð stofnstærð einstakra fyrri ára sveiflast gríðarlega milli árlegra skýrslna, til dæmis

er

stofnstærðin árið 2002 ýmist metin 80 þús tonn, 130 þús tonn, eða 160 þús tonn allt eftir því
hvort skoðuð er skýrsla Hafrannsóknastofnunar árið 2003, 2004, eða 2005.
Áætluð stofnstærð árið 1999 sveiflast í allt öðrum takti, og er ýmist talin vera 75 þús tonn, 140
þús tonn, eða 105 þús tonn allt eftir því hvort skoðuð er skýrslan 2003, 2004, eða 2005.
-

Sú staðlaða stofnvísitala (Stock biomass index) sem tekinn var upp frá og með skýrslu
Hafrannsóknastofnunar árið 2006 virðist vera í litlu samhengi við áætlaða heildarstærð
stofnsins. Sem dæmi fer stofnvísitalan úr 46 upp í 90 á árunum 1995-1996 án þess að áætluð
stofnstærð breytist mikið hvort sem horft er til mats í skýrslum árin 2003, 2004, eða 2005.

Augljóst er því af þessum gögnum að gríðarleg skekkja er í mati og þar með ráðleggingum
Hafrannsóknastofnunar, og ábyrgðarhluti hvernig stofnunin hefur gengið fram við ráðleggingar sínar í
ljósi framangreindra misvísandi gagna.

6

Við samanburð á veiðiráðgjöf stofnunarinnar og stofnvísitölu undanfarin mörg ár kemur í ljós misræmi,
sem ekki hefur verið útskýrt - sjá línurit hér fyrir neðan þar sem sett hefur verið inn neðan við línuna
veiðiráðgjöf í þúsundum tonna nokkur ár þegar stofnvísitalan var lág 10:

Á r Year

Fyrir einstök ár eru gildin eftirfarandi:

Rannsókn ár

Stofnvísitala

1989
1999
2004
2009
2012

28
32
24
37
26

Afli á
sóknareiningu
(kg/klst)
95
85
105
112
130

->
->
->
->
->

Ráðgjöf Hafró
(tonn)

vegna árs

22.000
25.000
10.000
7.000
5.000

1990
2000/01
2005/06
2010/11
2013/14

Af ofangreindu má sjá að á fyrri árum var lagt til margfalt aflahámark við svipaða stofnvísitölu og nú
mælist, þrátt fyrir að afli á sóknareiningu hafi aukist síðari árin. Ekkert samræmi er því á milli rálagðs
heildarafla nú og áður við svipaða stofnvísitölu.
Afli á sóknareiningu CPUE (kg/klst) hefur haldist nokkuð stöðugur 1974-2012 skv. línuritinu hér fyrir
ofan úr skýrslu Hafrannsóknastofnunar. Flest árin í yfir þrjá áratugi hefur aflinn verið 100-150 kg/klst
m.v. staðlað 1600 möskva troll.
Í ljósi þessa telur Dögun óverjandi að byggja kvótasetningu nú á ráðlögðum heildarafla
Hafrannsóknastofnunar. Fyrst verði að koma til endurskoðun og rannsókn á starfsaðferðum
stofnunarinnar til að hægt sé að byggja á gögnum þaðan við kvótasetningu úthafsrækju.

10

http://www.hafro.is/Astand/2013/28-raekja.PDF - bls 3
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6. Fyrirkomulag veiðistjórnunar á öðrum svæðum í Norður Atlantshafi

Barentshaf
Norskir fiskifræðingar telja ekki grundvöll til að setja kvóta á rækjuveiðar, þar sem rækjan er dreifð
með óreglulegum hætti yfir stór svæði og nánast útilokað að mæla stofnstærð svo öruggt sé. Veiðin er
olíufrek og veiðum sjálfhætt vegna taps löngu áður en stofninum sé hætta búin. Enginn tonnakvóti er
því á rækjuveiðar norskra skipa í Barentshafi. Aðeins er í gildi takmörkun á heildarfjölda þeirra skipa
sem stunda mega rækjuveiðar þar.
Kanada og Grænland
Veiði á rækju við Kanada og Grænland er stjórnað með kvótum sem úthlutað er til fyrirtækja. Við
Grænland hefur að meðaltali verið settur kvóti sem nemur 37% (22-61%) af áætlaðri stofnstærð. Á
veiðisvæðum við Kanada hefur kvótinn á einstökum svæðum verið 12-45% af áætlaðri stofnstærð n .
Ef litið er til fyrri stofnstærðarmata Hafrannsóknastofnunar fyrir úthafsrækjustofninn við Ísland upp á
100-150.000 tonn við svipaða stofnvísitölu og nú mælist væri sambærilegt að miða við 25-40.000
tonna afrakstur af úthafsrækjuveiðum við Ísland ef núverandi stofnstærð er 100-150.000 tonn. Það
væri einnig í takt við fyrri yfirlýsingar stofnunarinnar frá 2003-2006 um 25-30.000 tonna lágmarksafla
úthafsrækju eins og áður er rakið - en í hróplegu ósamræmi við 5.000 tonna ráðlagða heildarveiði
úthafsrækju sem stofnunin mælti með í skýrslu sinni sumarið 2013 fyrir fiskveiðiárið 2013/2014.
7. Samantekt

-

Enginn fræðilegur eða skynsamlegur grundvöllur er til að kvótasetja úthafsrækju enn um sinn.

-

Kvótasetning mun fyrst og fremst þjóna sérhagsmunum fyrri kvótahafa, sem óvíst er hvort
muni stunda rækjuveiðar, heldur muni stunda kvótaleigu eða leigu verðmætari tegunda á
grundvelli ónýtts rækjukvóta. Hafi þeir áhuga á úthafsrækjuveiðum geta þeir haldið til veiða
eins og aðrir ef veiðarnar eru áfram frjálsar.

-

Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar er gölluð og ónothæfur grundvöllur kvótasetningar
úthafsrækju. Aðferðafræði og ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þarf að taka til gagngerðar
endurskoðunar.

-

Frjáls rækjuveiði hefur skilað greininni auknu hráefni og þjóðinni atvinnu og gjaldeyristekjum.
Frjálsar veiðar hafa reynst prýðilega undanfarin ár og leggur Dögun eindregið til að veiðar verði
áfram frjálsar.

Ef Atvinnuveganefnd Alþingis óskar, er sjálfsagt að koma til fundar við nefndina til að útlista og ræða
nánar sjónarmið Dögunar.
Sauðárkóki 2. desember 2013
Þröstur Friðfinnsson, framkvæmdastjóri.

11 http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/ifmp-gmp/shrimp-crevette/shrimp-crevette-2007-eng.htm
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