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Málct'ni: U m sögn um frum varp til laga uiu brcytingu á lögum uni um gcngni um nytjastofna  
sjávar og lögum um Fiskistofu (cftirlit mcö v ig tunarleyfishöfum ), 146. löggjafarþing 2 0 1 6 -

2017, Þingskjal 544— 412. mál

Hafrannsóknastofnun fagnar því að anknar verði eftirlitsheimildir Fiskistofu til að tryggja að 
aflaskráning sé eins nákvæm og kostur er enda geta rangar aflatölur haft áh r if  á þá vinnu sem 
Hafrannsóknastofnun sinnir varðandi m at á stærð fiskistofna sem og ráðg jö f um nýtingu þeirra.

Hafrannsóknastofnun vekur athygli á notkun hugtaksins „verulegt frávik“ í fyrstu grein frumvarpsins. 
Það hugtak er óskilgreint og væntanlega mjög matskennt.

I 2. mgr. 13. greinar Iaga nr. 57/1996 með síðari breytingum er einnig að finna m atskennt orðalag þar 
sem segir að:

„Telji Fiskistofa að afli tiltekins skips sé að s tæ rðarsam setningu, afiasamsetningu eða gæðum  
frábrugðinn afla annarra skipa sem stunda sam bæ rilegar veiðar“ .

I ofangreindri málsgrein sem líklega er sett til að taka á brotum varðandi meint brottkast er ekki 
skilgreint hversu frábrugðinn stærðar- eða aflasam setning þurfi að vera til að Fiskistofa telji þ ö r f  á að 
fylgjast sérstaklega með viðkom andi skipi. Haíi Fiskistofu hins vegar gengið vel að vinna eftir þeirri 
málsgrein 13. greinar laganna m á væ nta  að það gangi e innig vel m eð þeirri lagagrein sem verið er að 
leggja til. Sé raunin hins vegar að illa hafi gengið að nýta ákvæði 2. mgr. 13. greinar Iaga nr. 57/1996 
telur Hafrannsóknastofnun  að setja þurfi v ikm örk á íshlutfall í 3. mgr. 13. gr.
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