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Umsögn um frumvarp laga um breytingar á lögum um umgengni um nytjastofna 
sjávar og lögum um Fiskistofu (eftirlit með vigtunarleyfishöfum)

Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi (SFS) um frumvarp til laga um breytingar á lögum um umgengni um 
nytjastofna sjávar og lögum um Fiskiststofu (eftirlit með vigtunarleyfishöfum) þskj. 
554-412. mál.

Frumvarpið felur í sér auknar heimildir til Fiskistofu tii eftirits með vigtun hjá 
vigtunarleyfishöfum ef að í Ijós kemur við eftirlit að verulegt frávik sé á íshlutfalli í afla 
skips frá fyrri löndunum. Orðrétt segir í athugasemdum við 13. og 17. gr. laganna:

"Lagt er til að bætt verði við nýrri málsgrein í 13. gr. laganna sem kveður á um að 
Fiskistofa skuli senda eftirlitsmann til vigtunarleyfishafa í allt að sex vikur ef í Ijós 
kemur að verulegt frávik sé á íshlutfalli í afla tiltekins skips við eftirlit Fiskistofu miðað 
við íshlutfall skipsins í fyrri löndunum. Þannig er gert ráð fyrir að Fiskistofa bregðist 
við þegar rökstuddur grunur er um kerfisbundið misræmi í íshlutfalli. Sá samanburður 
sem gerður er miðast við sama skip og þá þarf einnig að taka tillit til þeirra tegunda 
sem vigtaðar eru þar sem mismunandi íshlutfall getur verið eftir tegundum. Fiskistofa 
mun því fara yfir fyrri skráningar á íshlutfalli og bera saman við niðurstöður eftirlitsins. 
Ekki eru settir neinir tölulegir mælikvarðar þar sem Fiskistofa metur í hverju tilfelli 
fyrir sig hvort um verulegt frávik sé að ræða."

"Lagt er til að Fiskistofa skuli svipta vigtunarleyfishafa leyfi ef ítrekað koma fram við 
eftirlit veruleg frávik frá íshlutfalli. Ákvæðinu er fundinn staður í 17. gr. laganna en sú 
grein fjallar um viðurlög vegna brota á lögunum og reglum sem gilda um 
vigtunarieyfishafa. Ákvæðið kveður á um að Fiskistofa geti svipt vigtunarleyfishafa 
vigtunarleyfi í allt að eitt ár vegna ítrekaðra verulegra frávika. Ákvæðið er matskennt 
og er það Fiskistofa sem framkvæmir mat á því hvenær vigtunarleyfishafi telst hafa 
verið ítrekað með verulegfrávik í íshlutfalli. Vigtunarleyfishafinn verður að hafa orðið
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uppvís að verulegu fráviki í íshlutfalli og sætt eftirliti oftar einu sinni til þess að um sé 
að ræða ítrekuð veruleg frávik."

Samtökin hafa lengi bent á mikilvægi þess að rétt skráning afla sé ein af lykilstoðum 
við stjórn fiskveiða. Þær heimildir sem Fiskistofu er færðar til að tryggja rétta 
aflaskráningu er ásættanlegt skref til þess að stuðla að ábyrgri stjórn fiskveiða. Engu 
að síður benda samtökin á að gæta verður varúðar við auknar valdheimildir Fiskistofu, 
en gera verður miklar kröfur til Fiskistofu að hún fari málefnalega og faglega með 
þessar valdheimildir og gæti að stjórsýslulögum og réttaröryggi þeirra sem að hún 
kemur til með að beita gagnvart þessum heimildum, sérstaklega í Ijósi þess að 
lagaheimildirnar eru háðar mati Fiskistofu hverju sinni.

Virðingarfyllst,

Friðrik Friðriksson, hdl.
fh. Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
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