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Vestmannaeyjum 8. maí 2015

Umsögn um frumvarp til laga um stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl, þingskjal 
1 165-691. mál.

Vinnslustöðin hf. (VSV), fyrir hönd starfsmanna sinna, hluthafa, Eyjanna og þjóðarinnar allrar, 
er stolt af því að hafa verið frumkvöðull makrílveiða við ísland.

Með þessu frumkvæði VSV og fleiri fyrirtækja aflaði íslenskur sjávarútvegur viðbótartekna, 
sem reyndust gríðarleg innspýting í veikburða efnahagslíf og skapaði þjóðinni þjóðréttarlega 
stöðu sem strandríkis við makrílveiðar.

Áætlaður heildar tekjuauki íslensks þjóðarbús frá 2006 til 2014, vegna makrílveiða VSV, nemur 
liðlega 10 milljörðum króna. Tekjurnar runnu nánast óskiptar til þjóðarinnar, ef frá er talinn 
erlendur kostnaður, svo sem olía og veiðarfæri og önnur innflutt aðföng, auk nauðsynlegra 
fjárfestinga til veiða og vinnslu aflans.

Ragnar H. Hall hrl. hefur fyrir hönd VSV sent atvinnuveganefnd Alþingis umsögn sína um 
frumvarp til laga um stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl út frá lagalegu sjónarmiði.

Með lagafrumvarpinu fylgir dæmalaus greinargerð sem VSV gerir margar og alvarlegar 
athugasemdir við.

1. Greinargerðin er augljóslega varnarræða ráðuneytis sem uppvíst hefur orðið að 
lögbrotum, sbr. álit Umboðsmanns Alþingis, og tíundar ítarlega „vilja" ráðherra til að 
sniðganga lög.

2. í greinargerðinni er lítið gert úr fyrirtækjum og starfsfólki þeirra sem öfluðu 
þjóðarbúinu mikils tekjuauka með framtaki sínu. Frumkvæði og saga makrílveiða við 
ísland er ekki rakin með hlutlægum hætti.

3. Hvergi er nefnt að með frumkvæði sínu ávann íslenskur sjávarútvegur íslenskri þjóð 
réttindi sem strandríkis í makríl.

4. Síðast en ekki síst; af greinargerðinni má ráða að það hafi verið vegna stjórnvisku 
ráðherra og embættismanna sem makrílveiðar hófust á íslandsmiðum og að 
verðmætasköpunina megi rekja til fréttatilkynninga sjávarútvegs- og síðar 
atvinnuvegaráðherra!
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Hér á eftir verður stiklað á stóru um sögulegar staðreyndir og eingöngu staldrað við kafla 4 í 
greinargerðinni, Veiðarog veiðistjórn á makríl 2006 -2 0 1 4

Um „4. Veiðar og veiðistjórn á makríl 2006-2014"

Um 4.2 Veiðar á makríl 2005-2008 -  frumkvöðlastarfssemi við veiðar

í kafla 4.2 er hvergi getið þess frumkvæðis sem íslenskar útgerðir sýndu í frumbernsku 
makrílveiða hér við land. Ekki verður hjá komist að bæta úr því en hér verður aðallega 
vísað til þáttar VSV í þeim efnum, þó önnur fyrirtæki í sjávarútvegi hér á landi haf einnig 
komið að.

Árið 2005 hóf VSV veiðar á síld með tvílembingstrolli. Tvílembingstroll er, eins og nafnið 
ber með sér, dregið samhliða af tveimur skipum.

Kostir tvílembingstrolls eru að

• ekki eru hlerar á trollinu, sem leiðir til minna viðnáms og þar af leiðandi minni
orkunotkunar.

• unnt er að draga mun stærra troll en skipin gætu hvort í sínu lagi.

o óþarft er að sigla yfir torfuna sem ætlunin er að veiða.

• auðveldara er að stjórna því dýpi sem veitt er á.

Þekking og reynsla tvílembingsveiða liggur hjá Færeyingum. Því fóru skipin Sighvatur 
Bjarnason og Kap þangað til að sækja veiðarfæri, tæki til að stjórna skipunum saman 
sem einu skipi og fá kennslu í notkun búnaðarins. Áhafnir skipanna náðu fljótt tökum á 
veiðum með tvílembingstrolli og hafa veitt síld og makríl allar götur síðan með þessari 
veiðiaðferð.

Árið 2005 bar á makríl sem meðafla en sumarið 2006 hófust tilraunir við makrílveiðar 
og makríllinn var fyrst og fremst meðafli síldar fyrir austan land. Skipum VSV gekk mun 
betur en öðrurn skipurn að veiða rnakrílinn, einkum vegna yfirburða tvílembingstrolls, 
og veiddu skip VSV tæplega 1/3 af makrílveiði íslendinga það árið. Þá fór að bera á 
umræðu um að starfsmenn VSV væru að svindla á vigt og landa síld sem makríl. Fyrstu 
viðbrögð opinberra starfsmanna einkenndust því af vantrú og grunsemdum um svindl 
fremur en aðstoð við uppbyggingu veiðanna.
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Sumarið 2007 hófu aðrar útgerðir að sækja beint í makrílinn. Lítil þekking var á því 
hvernig unnt væri að greina göngur makríls en smám saman tókst skipstjórnendum að 
greina makríllóðningar með þeim árangri að afli jókst árið 2007.

Enn voru á kreiki sögur um misferli við vigtun og greiningu afla en engin tilvik voru 
tilkynnt sem svindl, að því er starfsmenn VSV best vita; en VSV fékk nokkrar heimsóknir 
eftirlitsmanna það sumarið.

Árið 2008 var síðasta sumarið sem makríll var veiddur í frjálsri veiði, eins og réttilega 
er greint frá í greinargerð með frumvarpinu. Þá höfðu flestar útgerðir fjárfest í 
veiðarfærum og nauðsynlegum búnaði til að ná tökum á veiðunum.

Með veiðunum sumarið 2008, og eftirlitsferðum opinberra starfsmanna, var 
viðurkennt að hvorki væri um svindl eða annað misferli að ræðay heldur raunverulegar 
veiðar á makríl. Þar með var ísland komið í hóp strandveiðiríkja í makríl og höfðu 
íslenskir útgerðarrnenn og sjórnenn þar rneð aflað landinu rnikilvægra réttinda með 
frumkvæði, framtaki og öflunar þekkingar.

Því skal haldið til haga að opinberir aðilar komu hvergi að málum til aðstoðar, að 
minnsta kosti ekki hvað VSV varðar. Miklu fremur var um að ræða tortryggni þeirra, 
eins og áður er getið, og síðan dylgjur stjórnmálamanna urn að illa væri farið með afla 
og verðmætum sóað.

Um 4.3 Stjórn makrílveiða 2009-2010 -  áframhaldandi þróun veiða og vinnslu þrátt 
fyrir óstjórn stjórnvalda

Árið 2009 bar að hlutdeildarsetja makrílveiðarnar, sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 151/1996, 
um fiskveiðar utan lögsögu íslands. Var það eindreginn vilji ráðherra að fara ekki að 
þeirn lögum sem giltu, eins og fram kom í umræðu og ákvörðunum stjórnvalda.

Á útmánuðum bárust fréttir um að veiðum skyldi nú stýrt með kapphlaupi (Olympískar 
veiðar) þar sem sett væri hárnark og öllum frjálst að veiða. Var þetta augljós tilraun 
stjórnvalda til að sneiða fram hjá þeirri skyldu sinni að hlutdeildarsetja makrílinn. Það 
að stjórnvöld hefðu áhyggjur af því að veiðarnar stýrðust fremur af kappi en forsjá, eins 
og stendur í greinargerðinni, ber augljóst vitni um að þau gerðu sér grein fyrir 
afleiðingum þess skipulags sern þau settu sjálf á við veiðarnar, enda var þeim lokið í 
upphafi júlímánaðar.

Tjón íslensks þjóðarbúsaf skipulagi makrílveiða þetta sumartaldi framkvæmdastjóri 
VSV vera um 6 milljarða króna ef einungis væri tekið tillit til þess að makrílnum hefði 
verið ráðstafað í bræðslu. Þessu til viðbótar var tjón sem leiddi af því að stjórnvöld
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töfðu fyrir þeirri þróun sem tæki við, þ.e.a.s. þróun vinnslu á makríl. Tjón íslensks 
þjóðarbús er því að öllum líkindum mun umfangsmeira.

Öllum vangaveltum höfundar greinargerðarinnar um vonda og gráðuga 
útgerðarmanninn er því vísað beint til föðurhúsanna.

í greinargerð rneð frumvarpinu koma rnargar einkennilegar fullyrðingar frarn til dærnis 
eftirfarandi:

„ Stjórnvöld höfðu áhyggjur af veiðunum sem um sumt einkenndust meira af 
kappi en forsjá. Þannig var meðferð makrílaflans ekki til fyrirmyndar, en 
aflanum var nær einvörðungu ráðstafað til bræðslu. Þetta vakti ekki síst há- 
værar gagnrýnisraddir í  Noregi þar sem frystur makrílafli er þýðingarmesta 
tekjulind uppsjávarflotans í  Vestur-Noregi."

Hverjir höfðu búið til kappið? Voru það ekki stjórnvöld sjálf sern skipulögðu 
kapphlaupið rneð löglausri reglugerðarsetningu vorið 2009? Og hvaða þýðingu hefur 
það að Norðmenn gagnrýndu meðferð makrílaflans, þeir hinir sömu og sökuðu 
íslendinga um kvótasvindl? Hvort er greinargerðinni ætlað að gæta hagsmuna 
íslendinga eða Norðmanna? Hvaða lögskýringar eru hér á ferðinni og hvernig er 
dómstólum síðan ætlað að kafa ofan í anda laganna?

Að lokinni vertíðinni 2009 sáu stjórnvöld svart á hvítu afleiðingar gerða sinna og ákváðu 
að efna ekki til kapphlaups við veiðarnar að nýju árið 2010. Sama ár, 2010, fjárfesti VSV 
í frystiskipi til að geta unnið frystan makríl. Þá þegar var það alkunna meðal 
útgerðarmanna að frumforsenda vinnslu makríls væri að kæla aflann niður. Hvorki 
þurfti ráðherra né MATÍS til að kenna sjómönnum þetta, líkt og segir í greinargerðinni, 
heldur sóttu þeir þekkingu sína um borð í Huginn VE sem fyrst skipa hóf vinnslu um 
borð í skipinu sumarið 2008 eins og Páll Guðmundsson frarnkvæmdastjóri Hugins gerir 
grein fyrir í athugasemdum sínum við greinargerð frumvarpsins. í greinargerð með 
frumvarpinu stendur svo á bls. 6 veiðar og vinnslu á makríl á bls 6:

„Á veiðitíma fslendinga, á sumrin, er fiskurinn lausholda og erfiður í  vinnslu. 
Hráefnið er mjög viðkvæmt, m.a. vegna mikillar átu sem brýtur fiskinn hratt 
niður. Aðrar þjóðir veiða stofninn frekar á haustin eða veturna og því var lítilli 
eða engri reynslu til að dreifa af meðferð makrílafla við þessar aðstæður. 7/7 að 
leita leiða til að bregðast við þessu var árið 2009 ráðist í  átak fyrir atbeina 
ráðuneytisins, undir forustu Matvælarannsókna íslands ohf, MATÍS, til að 
kanna með hvaða hætti væri hægt að koma makrílnum til manneldisvinnslu í 
landi og jafnframt nýta frystigetu um borð ífrystiskipum."
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MATÍS fór um borð í Huginn, aflaði þekkingarinnar og síðan eignar ráðuneytið sér 
heiðurinn af framþróuninni.

Forsvarsmenn VSV töldu nauðsynlegt að fjárfesta í uppsjávarskipi til að hefja 
manneldisvinnslu, því talið var að bannað væri að veiða makríl vestan línu sem dregin 
var suður af Hornafirði. Við nánari skoðun kom í Ijós að þessi lína hafði ekkert með 
makríl að gera, heldur mörk þess hvar síld teldist norsk-íslensk og hvar íslensk.

VSV taldi að erfiðleikum væri bundið að koma viðkvæmum makrílafla af 
Austfjarðamiðum til vinnslu í Vestmannaeyjum, enda var þá ekki orðin til sú þekking 
sem síðar varð á beinum makrílveiðum. Makrílaflinn var aðallega meðafli með síld. Á 
árinu 2010 reyndu skipin fyrir sér dýpra suður af landinu með góðum árangri. Þá þegar 
varð Ijóst, af tilraunum með rnakrílvinnslu í Vestmannaeyjum, að grundvöllur var fyrir 
makrílvinnslu í landi í Eyjum. í kjölfar þess fjárfesti VSV í auknum afköstum og búnaði í 
landi til að frysta makríl.

Eins og kemur fram, í kvörtun VSV til Umboðsmanns Alþingis, fjárfesti VSV á árunum 
2009-2012 fyrir liðlega 2,3 milljarða króna til að stunda manneldisvinnslu félagsins, 
bæði á sjó og landi.

Um 4.4 Stjórn makrílweiða 2011

Á blaðsíðu 11 í greinargerðinni segir m.a. um ágæti stjórnvalda:

„Samkvæmt þessu náðist umtalsverður árangur við að auka manneldisvinnslu 
á makríl þótt veruleg vonbrigði hafi falist í slakri frammistöðu hluta 
uppsjávarútgerðanna."

Hér snýr allt á haus:

1. Stjórnvöld töfðu þróunina með ólympískum veiðum árið 2009.
2. Vilji stjórnvalda stóð til þess að leyfa ekki veiðar vestan áðurnefndrar línu suður 

af Hornafirði.

Þegar farið var að skoða reglugerðina nánar sagði ekkert um makríl í henni.

Sjómenn VSV hófu því leit að makríl á miðunurn, ásamt öðrum sjómönnum, fyrir 
suðurströndinni, og fundu göngur makríls allt vestur fyrir land. Ekkert af þessu var 
fyrir frumkvæði eða stuðning stjórnvalda.
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Eins og áður sagði töldu útgerðir uppsjávarskipa að óheimiit væri að veiða makríl 
vestan línu sem dreginn var suður úr Hornafirði. Árið 2010 hóf VSV vinnslu á makríl á 
sjó með fjárfestingu sinni í uppsjávarskipinu Gandí en einnig hófst vinnsla í landi. Árið 
2011 nam manneldisvinnsla VSV á makríl í landi um ll.OOOtonnum og hefur síðar losað 
10.000 tonn ár hvert.

Að lokum

Greinargerðin vekur reyndar ekki mesta athygli þess sem þekkir til mála fyrir það sem 
í henni stendur heldur fyrir það sem EKKI er fjallað um!

® Hvergi er gerð tilraun til að meta þann heildarávinning sem framtak og atorka 
íslensks sjávarútvegs skapaði þjóðinni og þar með þjóðarbúinu.

© Hvergi er gerð tilraun til að meta ávinning ríkisins af öllum þeim verðmætum 
sem makrílveiðar, vinnsla og sala hefur skapað. 

o Hvergi er gerð minnsta tilraun til að áætla ávinning sveitarfélaga um allt land af 
makrílnum.

• Hvergi er minnst á ávinning starfsmanna í sjávarútvegi í formi launatekna.

• Hvergi er minnst á óbeinan ávinning iðnfyrirtækja eða annarra 
þjónustufyrirtækja um allt land af veiðum og vinnslu makríls.

Ráðuneytismönnum þykir frekar við hæfi að tíunda aukaatriði, fara með dylgjur eða 
hreinar rangfærslur. Dæmi:

a) Bls. 3-4:

Jþ r ið ja  lagi hafa tilteknar útgerðirfiskiskipa, sem veitt hafa makríl á 
grundvelli núverandi stjórnfyrirkomulags kosið að stefna íslenska ríkinu og 
krafist skaðabóta vegna meintrar rangrar úthlutunar í makríl."

b) Bls. 5:

„Þannig var meðferð makrílaflans ekki til fyrirmyndar, en aflanum var nær 
einvörðungu ráðstafað til bræðslu. Þetta vakti ekki síst háværar 
gagnrýnisraddir í  Noregi þar sem frystur makrílafli er þýðingarmesta 
tekjulind uppsjávarflotans í  Vestur-Noregi."
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„Þetta kom fram í samráði og viðtölum stjórnvalda við fulltrúa 
hagsmunasamtaka útgerðarinnar og í  samskiptum við önnur ríki sem nýta 
makrílstofninn þar sem fsland sat undir verulegu ámæli vegna meðferðar 
aflans."

Greinargerðin er dæmalaus og segir mest um höfunda hennar og þankagang í 
stjórnsýslunni en minnst uppbyggilegt um fyrirtækin sem voru í fararbroddi þess að 
skapa landsmönnum og þjóðarbúinu tekjur af makríl.

Virðingarfyllst
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