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Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um veiðigjöld nr. 74/2012 
(veiðigjald 2015-2018).

Umsögn þessi varðar frumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þingskjal 
1166 - 692. mál.
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ÚV bendir

ur í Vestmannaeyjum (ÚV) vilja koma á framfæri þungum áhyggjum af 
1 breytinga á lögum um veiðigjöld sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi.

miðað við frumvarpið þá munu veiðigjöld næsta fiskveiðiárs hækka verulega á 
Vestmannaeyjum og mun sú hækkun nema um 45% (miðað við úthlutun

;lík gjaldtaka getur ekki gengið og er hún langt umfram það sem greinin þolir. Sést 
því hversu mikil samþjöppun hefur orðið á síðustu árum í greininni en fjöldi 

í ÚV var 12 árið 2011 (fyrir setningu laga um veiðigjöld) en eru þau 8 í dag árið 
hlýtur að vera markmið stjórnvalda á hverjum tíma að viðhalda fjölbreyttu 
Þetta frumvarp mun leiða til meiri samþjöppunar en orðið er og útgerðarformum 
enda hefur gjaldtaka eins og þessi meiri áhrif á smærri og millistórar útgerðir, til

líka á að það geti ekki talist eðlilegt í umræðunni um veiðigjöld að hreinn
hagnaður landvinnslu sé dreginn inn í þá útreikninga. Hagnaður í landi er búinn til með 
ljárfestingiim í húsnæði, búnaði, markaðssetningu og starfsfólki. Að innheimta veiðigjöld af 
þeim ávinningi sem verður tilþegar einhver fjárfestir í nýrri tækni eða finnur betur borgandi 
markaði, ei' aðferð sem getur ekki gengið upp og ljóst er að íslenska ríkið er farið að setja 
mjögíþyng andi hömlur á atvinnugreinina.Það leiðir ekki til neins annars en þess að veiðar og 
vinnsla veíða á eftir í alþjóðlegri samkeppni og allir tapa á endanum. Enginn framþróun 
verður í greininni ef fyrirhugaðar breytingar á lögunum taka gildi.

Að byggja á þeirri aðferðafræði að reikna út framlegð fyrir hverja fisktegund fyrir sig og útfrá 
því að ákvarða afkomuígildi hverrar físktegundar getur ekki talist nákvæm aðferð. Útgerð á 
íslandi er Jnjög Qölbreytt og einstakartegundir eru veiddar á margvíslegan máta. Að skipta 
útgerðarkostnaði í hlutfalli við aflaverðmæti er ekki rétt. í veiðiferð getur skip t.d. byrjað á því



að veiða kar: 
lok veiðiferð; 
aðferðafræð 
kg. er hærra

fa. Við karfaveiðar þarf að físka á meira dýpi og afli á sóknareiningu er minni. í 
arer síðan veiddur þorskur þar sem sóknarkostnaður er minni. Samkvæmt þessari 
þá ber þorskurinn hlutfallslega hærri sóknarkostnað en karfi því verð á landað

ÚV telur að frumvarpið sem nú er til umfjöllunar sé afskaplega illa ígrundað og félagið lýsir 
yfír vonbrigðum með að ennþá séu viðhöfð þau vinnubrögð að hafa ekkert samráð við 
greinina og aðra hagsmunaaðila eins og sjávarbyggðirnar.
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thygli á að svo virðist sem veiðigjöldin samkvæmt frumvarpinu muni leggjast afar 
ar sjávarbyggðir. ÚV áætlar að sjávarútvegsfyrirtæki í Vestmannaeyjum greiði 
arða kr. í veiðigjald á næsta fiskveiðiári nái breytingartillögur þessar fram að 
r um rúm hálf milljón kr. á hvern íbúa og samkvæmt áætlun um heildarveiðigjöld 
oma í frumvarpinu, um 20% af álögðum veiðigjöldum. Hér er ágætt fyrir 
hafa í huga að um 1,4% íbúa landsins býr í Vestmannaeyjum. Þó svo að gjaldið 
rirtækjum í Vestmannaeyjum er ljóst að um gríðarlega íjármagnsflutninga er að 

úðborgarsvæðisins. Þetta mun draga úr nauðsynlegum íjárfestingum, veikja 
stuðla að enn frekari samþjöppun aflahlutdeilda. Að sama skapi veikist 

og lífsgæðiVestmannaeyinga verða lakari.

ÚV hvetur s 
samráði við 
arðbæran hái

tjórnvöld til að vinna að þessu máli sem og framtíð fískveiðistjórnunar á íslandi í 
alla hagsmunaaðila þannig að íslenskur sjávarútvegur verði rekinn á eins 

t og mögulegt er, landi og þjóð til heilla.

f.h. Útvegsbændafélag Vestmannaeyja
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