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Efni: U m sögn um frumvarp t il  laga um breytingu á lögum  nr. 7 4 /2 0 1 2  um
veiðigjöld  2015-2018, 692. mál.

Samtök sjávarútvegssveitarfélaga vísa til fyrri um sagna um frum vörp til laga um 
veiðigjöld og tillögu til þ ingsályktunar um  hlutdeild sveitarfélaga í veiðigjaldi og 
tekjum  af orkuauðlindum. Samtökin ítreka kröfu sína um  að þau sveitarfélög sem 
þurfa að takast á við afleiðingar þeirrar hagræ ðingar sem af töku sérstaka 
veiðigjaldsins hlýst fái hlutdeild í gjaldinu. Sú krafa var einnig kynnt og rökstudd 
í bréfi til frambjóðenda fyrir síðustu Alþingiskosningar. Jafnfram t hefur stjórn h itt 
og kynnt málstað sinn fyrir fjárm álaráðherra og sjávarútvegsráðherra. Í ljósi þess 
þess kem ur Samtökum sjávarútvegssveitarfélaga á óvart að í fyrirliggjandi 
frum varpi sé ekki gert ráð fyrir hlutdeild sveitarfélaga í þeim tekjum  sem af 
sérstaka veiðigjaldinu hljótast.
Í fyrirliggjandi frum varpi er lagt til að veiðigjöld verði ákveðin þrjú  ár fram  í 
tímann, sem er skiljanlegt og til hagsbóta fyrir jafn t ú tgerð  og stjórnvöld að 
þekkja leikreglur til lengri tím a en eins árs í senn. Að óbreyttu  mun frumvarpið 
leiða til þess að sveitarfélög fá ekki hlutdeild í veiðigjöld fyrr en í fyrsta lagi 2019.
Það er algerlega óásættanlegt.
Í frum varpinu felst auk þess b reyting  á innheim tu veiðigjalda sem mun leiða til 
hækkunar á heildarinnkom u um rúm a 3 milljarða króna á ári. Á fundum með 
síðustu þrem ur fjárm álaráðherrum  hefur komið fram  að Ríkissjóður megi illa við 
því að missa tekjur af veiðigjaldinu, að óbreyttu  efnahagsástandi. Í ljósi þess 
leggja Samtök sjávarútvegssveitarfélaga til eftirfarandi breytingatillögu. Nánari 
rökstuðning má finna í fylgiskjali með um sögn þessari.
T illaga :
Samtök sjávarútvegssveitarfélaga leggja til að 80% af árlegri hækkun veiðigjalda á 
árunum  2015-2018 renni til sveitarfélaga, eða um 2,5 milljarðar árlega. E r þá 
miðað við hækkun frá innkomu ársins 2014. Áætlað er að 80% af hækkuninni nemi 
um 25% af árlegri heildarinnkom u vegna veiðigjalda. F rá  og með árinu 2019 muni 
eigi minna en 25% af heildarinnkom u veiðigjaldanna renna til sveitarfélaga.
Lagt er til að tekjum  sveitarfélaga af gjaldinu verði deilt ú t til sveitarfélaga eftir 
því hve háð þau eru veiðum og vinnslu sjávarafurða. B yggt verði á því hve 
miklum afla hefur verið landað í viðkomandi sveitarfélagi frá því að sérstaka 
veiðigjaldið var tekið upp og skráðum  aflaheimildum í viðkomandi sveitarfélaga á 
sama tímabili. Jafnfram t verði miðað við íbúafjölda í sveitarfélögum  utan 
höfuðborgarsvæðisins. Samtökin krefjast aðkomu að útfærslu slíkrar leiðar og 
hafa þegar lagt vinnu og hugsun í hvernig slík útfærsla geti litið út.
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Fylgiskjal I

Rökstuðningur fyrir tillögu
T aka sérstaka veiðigjaldsins hefur haft m argvísleg áhrif á sjávarútveginn og þar 
með sjávarbyggðir. Sú hagræðingarkrafa sem felst í töku þess hefur m.a. stuðlað 
að sam einingu fyrirtækja, fækkun skipa og fækkun starfa í sjávarútvegi. Fækkun 
starfa kallar síðan á fækkun íbúa í sjávarbyggðum  með þekktum  afleiðingum. 
Þannig má segja að sjávarbyggðir hafi goldið fyrir þá mikilvægu hagræ ðingu sem 
orðið hefur í greininni. Samtök sjávarútvegssveitarfélaga gera því kröfu til þess að 
þau sveitarfélög sem háð eru veiðum og vinnslu fái h luta sérstaka veiðigjaldsins til 
að bregðast við atvinnubresti og breytingum  af völdum þeirrar hagræ ðingar sem 
af því hlýst.

Störfum í sjávarútvegi, við veiðar og vinnslu, hefur fækkað m jög undanfarna 
áratugi. Bæði er það vegna lagabreytinga sem hvetja til hagræ ðingar s.s. við 
upptöku kvótakerfis, og vegna n ýrrar tækni og þekkingar. Í skýrslu Íslandsbanka 
um Íslenska sjávarútveginn frá árinu 2013 kem ur fram að 82% beinna starfa í 
sjávarútvegi, veiðum  o g  vinnslu, eru á landsbyggðinni. Samkvæmt nýlegum  
upplýsingum  ú r vinnum arkaðsrannsóknum  Hagstofu Íslands, sem Aðalsteinn 
Þorsteinsson forstjóri Byggðastofnunar kynnti á sjávarútvegsfundi Samtaka 
sjávarútvegssveitarfélaga 2. október 2013 hefur störfum  í veiðum og vinnslu 
fækkað um 17% á árabilinu 2003 — 2012 á meðan heildarfjöldi starfandi jókst um 
8%. Á landsbyggðinni varð fækkun í sjávarútvegi á þessu tím abili 19% en 
heildafjöldi starfandi á landsbyggðinni jókst á sama tím a um 5%. Fyrir 
höfuðborgarsvæðið eru þessar tö lur þannig að 6% fækkun hefur orðið í störfum  í 
sjávarútvegi en 9% aukning starfandi fólks. Í stu ttu  m áli þá hefur störfum  í 
sjávarútvegi fækkað um 100 á höfuðborgarsvæðinu á tím abilinu 2003 — 
2010, en starfandi fjölgað um 10 þúsund, á m eðan störfum  í sjávarútvegi úti 
á landi hefur á sama tím a fækkað um 1.800 o g  starfandi fjölgað um 2.200. 
Íslenskur sjávarútvegur er m jög hagnaðardrifinn og þar á sér stað látlaus 
hagræðing, meðal annars með nýtingu n ýrrar tæ kni sem leysir m annshöndina af 
hólmi. Sú fækkun sem orðið hefur á störfum  í sjávarútvegi er mjög alvarleg fyrir 
íbúaþróun sjávarbyggðanna því fátt hefur komið í staðinn og sveitarfélögin 
vanbúin að takast á við þessa fækkun.

Í ljósi þessa er m ikilvægt að m ótvægisaðgerða sé leitað til að minnka áhrif 
lagabreytinga og hagræðingarkrafna í sjávarútvegi á búsetu í sjávarbyggðum. Það 
er ljóst að samfélagið allt hagnast á hagkvæmum  sjávarútvegi, en það eru 
sjávarbyggðirnar sem greiða fyrir þá hagræ ðingu með fækkun starfa og í 
framhaldi fækkun íbúa, nema gripið sé til sérstakra aðgerða.
H lutdeild sjávarútvegssveitarfélaganna í veiðigjaldinu væri rökrétt skref í 
því sambandi. Það gæ fi þessum  sam félögum  m öguleika á að byggja sig  upp í 
öðrum greinum  s.s. ým sum  stoðgreinum  eða úrvinnslugreinum sjávarútvegs 
o g  væri í anda sjálfbærrar þróunar.

Samþykki Alþingi framlagða tillögu Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga á 
fyrirliggjandi frum varpi um breytingar á lögum  um veiðigjöld munu þau 
sveitarfélög sem hafa tekist á við m esta hagræ ðingu vegna breytinga í 
sjávarútvegi fá í sinn h lu t tekjur sem gera þeim kleyft að þróa aðra 
atvinnum öguleika en við veiðar og vinnslu, auk þess að byggja upp betri innviði 
til að sinna sjávarútvegi.
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H var afla er landað og staðsetning aflaheimilda er góð vísbending um hvar veiðar 
og vinnsla fara fram, og því eðlilegt að líta til þeirra svæða við dreifingu tekna. Í 
ljósi þess hve mikil fækkun starfa við veiðar og vinnsla hefur verið utan 
höfuðborgarsvæðisins, á sama tím a og störfum  í sjávarútvegi í öðru en veiðum og 
vinnslu hefur fjölgað mikið á höfuðborgarsvæðinu, leggja samtökin til að horft 
verði sérstaklega til sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins við dreifingu tekna.
Samtökin krefjast aðkomu að útfærslu slíkrar leiðar og hafa þegar lagt vinnu og 
hugsun í hvernig slík útfærsla geti litið út.

V irðingarfyllst

Róbert Ragnarsson 
stjórnarform aður Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga
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