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Efni: Frumarp til laga um veiðigjald.

Heill og sæll.
Þörungaverksmiðjan hefur kynnt sér nýframkomið frumvarp til laga um veiðigjald og óskar að koma á 
framfæri eftirfarandi athugasemdum við það.

Hækkun á veiðigjaldi aftur í tímann
Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að álagt veiðigjald fyrir hvert tonn klóþangs, hrossaþara og 
stórþara (blautvigt) sé 500 krónur, vísitölutryggt m.v. vísitölu neysluverðs í septembermánuði 2015. 
Þessi tenging við vísitölu aftur í tímann, og tveimur árum áður en lög um gjaldtöku vegna nýtingar á 
sjávargróðri voru samþykkt, hækkar gjaldið um 6%, 30 kr/tonnið, frá núverandi gjaldi, sem er þó nógu 
hátt fyrir.

Tvöföld gjaldtaka
Þörungaverksmiðjan greiðir eigendum sjávarjarða fyriraðgang að fjörum þeirra til þangsláttar og slagar 
það gjald hátt uppí það veiðigjald sem greitt er ríkinu. Greiðir því verksmiðjan tveimur aðilum gjald fyrir 
aðgang að auðlindinni þegar um þang erað ræða.

Sameign og siávariarðir
Þrátt fyrir fullyrðingu 1. gr. I. um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 um að nytjastofnar á íslandsmiðum séu 
sameign íslensku þjóðarinnar og þótt til nytjastofna teljist, skv. lögunum, m.a. sjávargróður sem 
nytjaður er í íslenskri fiskveiðilandhelgi, þá verður að gera þann fyrirvara varðandi klóþang að eigendur 
sjávarjarða telji það sem hluta af gróðri á sínu landi. Benda þeir á að allt það hráfefni sé tekið innan 
netlaga sjávarjarða. Hefur því verið bent á að það sé órökrétt að um þangið geti gilt það markmið að 
tryggja þjóðinni í heiid hlutdeild í þeim arði sem nýting auðlindarinnar skapar. Markmið þetta kemur 
fram í 1. gr. frumvarspsins, eins og í núgildandi lögum um veiðigjald nr. 74/2012.

Þykir Þörungaverksmiðjunni full ástæða til þess að vara við því að ríkið fari að troða illsakir við 
viðkomandi jarðeigendur um slíka gjaldtöku af því sem þeir telja sínar eignir. Hér er um að ræða 
gjaldtöku til viðbótar gjaldtöku af hálfu viðkomandi landeigenda sem Þörungaverksmiðjunni hefur þótt 
eðlilegt og raunar nauðsynlegt að semja við þá um til þess að fá aðgang að þeirra fjörum. Hefur borið 
á því að einstaka landeigendum misbjóði svo þessi meinta ólögmæta gjaldtaka ríkisins að þeir hafna 
því að þangskurður sé stundaður á þeirra landi. Óttast verksmiðjan að þetta kunni að gerast í ríkari 
mæli, öllum til tjóns.
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Gialdtaka og brothætt byggð
Miðað við 20 þúsund tonna þangskurð á ári þá er veiðigjald lOmkr. á ári. Það er há upphæð fyrir þann 
rekstur sem þarf að bera þetta gjald og ekki síður er þetta mikið fyrir þá brothættu byggð sem 
Þörungaverksmiðjan starfar í. Eigi gjald þetta að vara áfram þá telur verksmiðjan að betur færi á því að 
gjaldinu yrði á einhvern hátt veitt til starfsemi innan byggðarinnar, t.d. með því að kosta rannsóknir 
sem varða frekari nýtingu auðlindarinnar.

Er þess eindregið óskað að snúið verði frá umræddri gjaldtöku í þeirri mynd sem framangreint frumvarp 
ráðgerir, sérstaklega hvað varðar þangið.

Bréf þetta verður sent þingmönnum kjördæmisins til upplýsingar og kann jafnframt að verða sent 
öðrum er málið varðar.

Virðingarfyllst,

FinnurÁrnason
framkvæmdastjóri
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