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Efni: Umsögn LL um frumvarp til laga um breytingar á lögum um veiðigjöld nr. 74/2012, mál nr. 
692.

Aðalfundur Landssambands Línubáta sem haldinn var í Grindavík 11. maí 2015 vill koma á 
framfæri eftirfarandi athugasemdum við framkomið frumvarp um breytingar á lögum um 
veiðigjöld:

Þegar samþykkt var að koma á veiðigjöldum árið 2002 var það til að mæta kostnaði ríkisins við 
rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu. Sitt sýndist hverjum um ágæti 
þessa, en fljótt skapaðist þó samstaða um málið, enda átti þorri hins innheimta gjalds að renna til 
rannsókna Hafrannsóknar og skyldra verkefna.
Ekki leið þó langur tími þegar farið var að líta á þetta sem almenna tekjulind ríkissjóða og samfara 
því var talið um sjálfsagða auðlindarentu að ræða sem útgerðin í landinu bæri að greiða fyrir 
afnotin af auðlindinni. Nú er svo komið að ýmsir „sérfræðingar" telja það gjald sem lagt er á, og 
samsvarar u.þ.b. 20 % af heildarhagnaði greinarinnar, sé hvergi nærri nóg og hafa þeir hinu sömu 
jafnvel viðrað þá skoðun sína að álögð gjöld séu ekki nema fimmtungur af því sem útgerðinni bæri 
að greiða fyrir afnotin.
Umræðan meðal almennings og þá kröfur hinna sömu, snýst ekki lengur um réttmætt framlag 
útgerðar og fiskvinnslu fyrir afnot af auðlindinni, heldur hitt, að ekkert minna en allur 
samanlagður hagnaður vinnslu og útgerðar skuli innheimtur og helst meira til. Það er ekki að 
undra að svo skuli komið fyrir umræðunni um veiðileyfagjöldin, margir sjálfskipaðir sérfræðingar 
þjóðarinnar hafa fengið óheftan aðgang að fjölmiðlum þessa lands, fáir á hinum pólitíska 
vettvangi haft bein í nefinu til að standa gegn þessari framþróun, samtök atvinnurekenda í 
sjávarútvegi hafa staðið máttlítil gegn þessu ofurefli liðs og með framlögðum breytingum á lögum 
í þessum efnum virðist allri fyrirstöðu endanlega vera rutt úr vegi og allar gáttir opnast. 
Landsamband Línubáta er ekki í nokkrum vafa um að hér verði ekki staðar numið, allt eftir því sem 
rekstur ríkissjóðs þyngist og þjóðin fjarlægist uppruna sinn, mun krafan um aukinn arð af 
auðlindinni magnast.
Það þarf vart að minna á stefnuskrá núverandi ríkisstjórnar þar sem m.a. segir: „Öflugt atvinnulíf 
er undirstaða vaxtar og velferðar. Ríkistjórnin mun leggja kapp á að skapa starfsumhverfi sem ýtir 
undir fjarfestingu og fjölgun starfa, ekki síst hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum." Að hækka 
veiðileyfagjöld um 20-50 % í helstu bolfisktegundum og stórlækka þann aflátt sem útgerðum stóð 
til boða af veiðileyfagjöldum, með það að markmiði að fella hann alveg niður, getur seint talist 
skref í þá átt að efla starfsumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja, með það að markmiði að ýta 
undir fjárfestingu og atvinnusköpun. Það eina sem ýtt verður undir, nái þessi breyting á lögum 
fram að ganga, er enn meiri samþjöppun í sjávarútvegi en verið hefur.
Séð það einn ásetningurinn að ýta undir samþjöppun þá er bent á nauðsyn þess að heimila með 
lögum heimild til hærri hámarkseign í krókaaflamarkskerfinu en nú er. Það vefst ekkert fyrir 
Landssambandi Línubáta sú skilda manna að greiða einhverja réttmæta upphæð fyrir aðganginn 
að auðlindinni, en þar á bæ leyfa menn sér þó að benda á að hér á landi er sem betur fer um fleiri 
auðlindir að ræða, en miðin í kringum landið og afrakstur þeirra.



Sú atvinnugrein sem hraðast hefur vaxið undanfarin ár og skapar sennilega mun fleiri störf í dag 
en sjávarútvegurinn er ferðamannaiðnaðurinn. Þó svo að um ein milljón manna heimsæki landið í 
dag og traðki niður okkar helstu náttúruperlur virðist engin leið að koma því svo fyrir að af þessu 
atferli sé innheimt þóknun.
Verður það að teljast í meira lagi undarlegt að þjóðinni standi á sama þó hún hafi engar bætur af 
þeirri auðlindanotkun, aðrar en þann gjaldeyrir sem skapsat, störf og uppbyggingu.

Af öllu framansögðu hafnar Landssamband Línubáta því alfarið að veiðileyfagjöld verði hækkuð 
enn frekar frá því sem er og hvetur Atvinnuveganefnd til að gera slíkt hið sama.
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