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Efni: Frumvarp til laga um stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl, 
þingskjal 1165 - 691. mál.

VM -  Félag vélstjóra og málmtæknimanna harmar mjög að nýtt frumvarp um stjórn fiskveiða hafi 
ekki komið fram eins og til stóð á þessu þingi. Eftir því sem fréttir herma átti það að byggja á 
niðurstöðum sáttanefndarinnar svokölluðu og vera tilraun til að ná sátt um atvinnugreinina og 
úthlutun afnotaréttar á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar.

í umsögnum sínum um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða, hefur félagið ítrekað hvatt til að 
komið verði á varanlegu fyrirkomulagi um úthlutun á afnotum veiðiheimilda til útgerða.

Félagið hefur sett fram þá skoðun að sáttin um afnotaréttinn byggist á afnotum af 
sjávarauðlindunum þjóðarinnar, en ekki varanlegum eignarétti útgerða og einstaklinga á 
veiðiheimildum.

Félagið hefur líka haft þá skoðun að til að tryggja rekstraröryggi fyrirtækja í greininni og eðlilega 
endurnýjun á atvinnutækjum þurfi afnotarétturinn að vera til xx margra ára.

Félagið telur ekki rétt að taka eina fisktegund og setja hana í svo langa úthlutun til útgerða. Því eigi 
að úthluta þessum veiðiheimildum samkvæmt 3. gr. frumvarpsins eingöngu til eins árs þar til 
heildarlög um afnotarétt allra sjávarauðlinda íslensku þjóðarinnar hafa verið samþykkt.

Félagið vill hrósa stjórnvöldum fyrir þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið til að stoppa allar 
magnveiðar á makríl, yfir í að tryggja hámarks verðmæti þeirra veiðiheimilda sem ísland tekur úr 
makrílstofninum.

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við greinar frumvarpsins.

Varðandi 1 gr. og 2 gr.

Ekki eru gerðar athugasemdir við þær.

Varðandi 3 gr.

Það er skoðun VM að að úthluta eigi makrílheimildunum eingöngu til eins árs eða þar til heildarlög 
um afnotarétt allra veiðistofna íslensku sjávarauðlindarinnar hafa verið samþykkt. Ástæðulaust sé 
að taka eina fisktegund og setja þar fram breytingu sem ekki hefur náðst sátt um, varðandi 
fyrirkomulag á afnotaréttinum. Fyrst verði útgerðirnar að viðurkenni skilyrðislausa eign 
þjóðarinnar á sjávarauðlindinni og að þær hafi eingöngu afnotarétt til að nýta það sem þær fá 
úthlutað.
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Varðandi 4. gr.

Félagið gerir ekki athugasemdir við úthlutunina og styður viðleitni um að verðlauna þá sem hafa 
reynt að hámarka verðmætin.

Varðandi 5. gr.

Félagið hefur ítrekað áréttað það í fyrri umsögnum um lög um stjórn fiskveiða að reglugerðir til 
handa ráðherra til að breyta og útfæra eigi að vera sem fæstar. í svona mikilvægum og 
viðkvæmum málaflokki eiga allar leikreglur að liggja skýrt fyrir þegar lögin eru samþykkt.

Virðingafyllst,
f.h. VM -  Félags vélstjóra og málmtæknimanna
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