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150 Reykjvík

b /t Atvinnuveganefndar

Umsögn Agnars Ólasonar um: 

144. mál, lagafrumvarp (veiðigjald).

Undirritaður telur þá fyrirkomulagsbreytingu við innheimtu veiðigjalds sem frumvarpið felur í sér og lýtur að 

því að hætta gjaldtöku af fiskvinnslu og leggja veiðigjald einvörðungu á útgerðir fiskiskipa og miða gjaldstofn 

þá við aflaverðmæti skipanna ótæka og er alfarið á móti því að álagning veiðigjalda verði útfærð á þann hátt 

að gjaldheimtan komi niður á launum sjóm anna, fiskverkafólks eða annara launþega í sjávarútvegi.

Þegar þetta er ritað hafa 4  umsagnir sem Atvinnuveganefnd hefur borist vegna frumvarpsins verið b irtar á vef 

Alþingis, þ.e.; frá Heiðveigu Maríu Einarsdóttur, frá Þórólfi Matthíassyni, frá Félagi skipstjórnarm anna og frá 

Félagi atvinnurekenda og samtökum fiskfram leiðenda og útflytjenda (sameiginleg). 

í öllum þessum umsögnum eru athugasemdir gerðar við þá fyrirkomulagsbreytingu.

Undirritaður tekur undir allar þær athugasemdir og leggst alfarið gegn þessari breytingu enda blasir við að 

með henni skapist enn frekari hvati til þess að þau sjávarútvegsfyrirtæki sem bæði hafa með höndum útgerð 

og fiskvinnslu (lóðrétt sam þætt fyrirtæki sem svo eru kölluð) haldi uppgjörsverði innbyrðis viðskipta sinna í 

lágmarki með tilheyrandi tekjuskerðingu sjóm anna og margháttuðum búsifjum fyrir ríkissjóð.

Ekki er úr vegi, til stuðnings við þær áhyggjur sem fram koma í framantöldum umsögnum og hnýga að því að 

pottur sé brotinn í verðmyndun á fiski, benda á það að löggjafinn hefur Iengi talið ástæðu til þess að halda úti 

lögskipaðri úrskurðarnefnd sjóm anna og útvegsmanna „er hafi það hlutverk að ákveða fiskverð sem nota skal 

við uppgjör á aflahlut áhafnar einstakra skipa“ eins og segir í lögum um nefndina.

(Sjá hér: https://www.althingi.is/altext/pdf/l 19/s/0137.pdf)

ítrekað hefur nefnd þessi þurft að úrskurða um verðlagsmál; nú síðast í sl. mánuði um síldarverð og hafa 

úrskurðir oftar en ekki knúið fram hækkun fiskverðs.

Það eru því ekki hugarórar einir að misræmi sé á verðlagningu fiskjar eftir því hvort kaupandi og seljandi eru 

einn og sami aðilinn eður ei.

Þessi tvöfalda verðmyndun er raunar ekkert leyndarmál - er hún m.a. staðfest í núgildandi kjarasamningi 

sjómanna á fiskiskipum.

í umsögn sinni dregur Heiðveig María fram hagtölulegar staðreyndir sem sýna fram á það að óútskýrður 

mismunur á aflaverðmæti fiskiskipa annars vegar og hráefnisverðs fiskvinnslu hins vegar jókst verulega við 

álagningu veiðigjalds árið 20 1 2  og var m estur tæp 32%  árið 2013  en hefur verið 14,8%  að meðaltali frá því 

álagning veiðigjalds hófst.

https://www.althingi.is/altext/pdf/l
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Þessi munur ætti með réttu að vera lítill sem enginn sem hann og var fyrir álagningu veiðigjalds en Heiðveigu 

reiknast til að á fimm ára tímabili nemi þessi munur rúmlega 150  milljörðum króna.

í framkominni umsögn Félags atvinnurekenda og samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda er gerður 

samanburður á fiskverði a f fiskmörkuðunum annars vegar og viðmiði Verðlagsstofu skiptaverðs 

hins vegar og er sá munur sem sá samanburður leiðir í ljós sláandi.

Með hliðsjón af þessu - og beinum áhrifum aflaverðmætis á bæði veiðigjald og laun sjómanna, ef af 

fyrirkomulagsbreytingunni verður - þarf engan að undra að sjómenn óttist tekjuskerðingu í kjölfar hennar.

í áður nefndri umsögn Félags atvinnurekenda og samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda er því jafnfram t líst 

hvaða áhrif þessi tvöfalda verðmyndun hefur á samkeppnisstöðu fyrirtækja og að títt nefnd 

fyrirkomulagsbreyting myndi skekkja hana enn frekar.

í greinargerð með frumvarpinu er minnst á þjóðfélagsumræðu um að fyrirkomulag framseljanlegra 

aflahlutdeilda sem tekið var upp fyrir rúmum aldarfjórðungi hafi leyst úr böndum sem næst sjálfkrafa þróun 

til samruna og samþjöppunar í sjávarútvegi og sagt að varast beri að draga of sterkar ályktanir í því sambandi. 

Hér verður þó ekki látið hjá líða að benda á það að áðurnefnt samkeppnisforskot sem frumvarpið skapar að 

óbreyttu er síður en svo til þess að draga úr þessari þróun, hvað þá að snúa henni við; aukið forskot lóðrétt 

samþættra útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækja myndi efla getu þeirra umfram annara til uppkaupa á 

aflaheimildum.

í umsögn Félags skipstjórnarm anna er bent á að einfaldara og eðlilegra væri að fiskvinnslufyrirtæki sem ekki 

stunda útgerð yrðu ein undanþegin veiðigjaldi og lagt til að sú leið verði fyrir valinu. 

í ljósi þess að ástæðan sem sögð er knýja á um hið breytta fyrirkomulag er að létta veiðigjaldi a f þessum 

sjálfstæðu fiskvinnslufyrirtækjum er þetta borðleggjandi leið enda verða þau jafn sett hvor leiðin sem farin 

verður - nema hvað að ef frumvarpið fengi brautargengi án breytinga stæðu þau lakar í samkeppni gagnvart 

hinum lóðrétt samþættu fyrirtækjum sem greiða að jafnaði lægra verð fyrir aflann.

Undirritaður tekur undir það að mun eðlilegra væri að fara slíka leið, enda eykur hún ekki hvata til lækkunar 

aflaverðs og hefði þ.a.l. ekki í för með sér tekjulækkun fyrir sjóm enn og ríkissjóð.

Samkeppnisstaða fyrirtækja myndi heldur ekki versna við þessa breytingu.

Ekki er úr vegi, framangreindu til stuðnings, að benda á skoðun sem fram kemur í umsögn sem

VM, félag vélstjóra og málmtæknimanna, veitti Alþingi um 658. mál á 140. löggjafarþingi

(sjá erindi nr. Þ 1 4 0 /1 7 7 3 ; https://www.althingi.is/altext/erindi/l40/140-1773.pdf) en þar segir að félagið sé

fylgjandi því að „gjaldið sé lagt á veiðar og vinnslu meðan það fyrirkomulag er við líði að veiðar og vinnsla eru

á sömu hendi og um leið stýring á einhliða verlagningu hráefnis í sumum veiðigreinum.

Með þessu er komið í veg fyrir að fyrirtæki stýri hvar hagnaðurinn er tekin út til að komast undan gjaldinu.”

https://www.althingi.is/altext/erindi/l40/140-1773.pdf
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Yfirlestur greinargerðar með frumvarpinu vekur upp ým sar spurningar og vangaveltur.

Til dæmis má nefna þetta sem segir í 6. gr.: „Verði veiðigjöld ákveðin óeðlilega há getur það dregið verulega úr 

frumkvæði eða starfshæfni fýrirtækja sem haft getur umtalsverð ruðningsáhrif, t.d. fyrir þjónustufyrirtæki í 

sjávarútvegi, svo sem stálsmiðjur, verslanir og verkstæði..."

Undirritaður telur að gæta þurfi meðlahófs hvað þetta varðar enda eiga margir atvinnu sína af því að þjónusta 

fiskiskipaflotann og þurfa á því að halda að rekstur fiskiskipaútgerða standi traustum fótum. 

í 6. gr. er einnig vikið að jafnréttism álum  og um þau segir m.a. þetta:

„Störf í landvinnslu hafa jafnan verið að meirihluta á hendi kvenna. Þá má geta þess að konur hafa á síðustu 

árum verið mun sýnilegri í sjávarútvegi en áður. Nefna má að með frumvarpi þessu er ekki lagt til að vinnsla á 

sjávarafla verði hluti a f reiknistofni veiðigjalds sem mundi fremur, samkvæmt þessu, koma við störf kvenna en 

karla."

Þessi texti vekur upp spurningar um það hvort sá sem hann ritar hafi grunsemdir eða vitneskju um það að 

fiskverkendur hafi seilst í launaumslög fiskverkakvenna sem hjá þeim störfuðu og greitt veiðigjald upp úr 

þeim.

Þó að vandséð sé að slíkt hafi getað átt sér stað við núgildandi fyrirkomulag þá áréttar undirritaður fyrrnefnd 

mótmæli sín við því að álagning veiðigjalda verði útfærð á þann hátt að gjaldheimtan komi niður á launum 

sjómanna, fiskverkafólks eða annara launþega í sjávarútvegi.

5. gr. greinargerðarinnar er um margt æði torskilin en í henni er tæ pt á samráði við gerð frumvarpsins.

Segir þar m.a. orðrétt: „Við undirbúning frumvarpsins voru sjónarm ið helstu hagsmunasamtaka 

atvinnurekenda og launþega í sjávarútvegi þekkt og nýttust til umræðu við meðferð og undirbúning 

frumvarpsins.

Þá hefur mikið samráð átt sér stað innan stjórnsýslunnar um málið. Hins vegar gafst ekki tími til að hefja opið 

samráð um frumvarpið á stjórnsýslustigi en gert er ráð fyrir að atvinnuveganefnd Alþingis muni viðhafa slfkt 

ferli við þinglega meðferð frumvarpsins."

Það verður tæplega tím asparnaður af því að geyma samráð við hagsmunaaðila þar til frumvarpið er fullunnið 

þar sem það hlýtur að hafa í för með sér tvíverknað ef á annað borð á að taka tillit til sjónarm iða þeirra sem 

kunna að kalla eftir breytingum á frumvarpinu í meðförum Atvinnuveganefndar og Alþingis.

Slíkur tvíverknaður verður vart til þess að spara tíma.

Þetta meinta kapphlaup við tímann verður reyndar nokkuð hjákátlegt þegar litið er til þess að tími vannst til 

þess að fá frumvarpið skoðað á heimspekilegum forsendum áður en það var kynnt en í 1. gr. greinargerðar- 

innar segir að „þeir Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson heimspekingur og Teitur Björn Einarsson lögfræðingur 

hafa veitt ráðgjöf við undirbúning og kynningu frumvarpsins."
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Niðurstaða:

Með hliðsjón af framansgöðu, og þeirri staðreynd að í frumvarpinu er ekki tekið tillittil mismunandi afkomu 

þeirra útgerða sem landa ísvörðum bolfiski eftir útgerðarflokkum (sama gjald fyrir hverja fisktegund leggst á 

alla og reiknast það af meðaltalsafkomu útgerðar í landinu) telur undirritaður frumvarpið ótæ kt og sér ekki 

ástæðu til þess að gera sérstakar athugasemdir við ákveðnar greinar þess.

Virðingarfyllst;

Agnar Ólason

stjórnarmaður í VM,félagi vélstjóra og málmtæknimanna 

og útgerðarmaður m /b Rosa ÞH-39


