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fiskveiða nr. 116/2006 (strandveiðar), 724. mál -14 9. Iöggjafarþing

Vísað ertil umsagnarbeiðni atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 22. mars sl., þarsem 
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða 
-  strandveiðar.

Með frumvarpinu eru lagðar til ákveðnar breytingar á lögum nr. 116/2006, um stjórn 
fiskveiða, þ.e. ákvæði laganna um strandveiðar. Sú tímabundna breyting sem gerð 
var á lögunum á vorþingi 2018, sbr. lög nr. 19/20181, fól í sér að hver bátur gat 
stundað strandveiðar í 12 daga í hverjum mánuði svo lengi sem ráðstöfuðum 
heildarafla var ekki náð samkvæmt reglugerð sem ráðherra setti um strandveiðar 
fyrir árið 2018. Meginröksemdirnar fyrir lögfestingu þessarar tímabundnu 
ráðstöfunar á sínum tíma var öryggi sjómanna en strandveiðarnar höfðu einkennst 
af kappi sjómanna við að ná þeim afla sem heimilt var að veiða á sem skemmstum 
tíma þartil leyfilegum heildarafla á viðkomandi svæði hafði verið náð.

Helstu efnisatriði frumvarpsins er að taka mið af þessari reynslu og lögfesta 
ákvæðið varanlega með það að markmiði að bæta umhverfi strandveiða og auka 
öryggi sjómanna á strandveiðum. Pannig er gert ráð fyrir í frumvarpinu að hverju 
strandveiðiskipi verði heimilt að stunda strandveiðar í 12 daga innan hvers mánaðar 
í fjóra mánuði á ári, mánuðina maí, júní, júlí og ágúst, samtals 48 daga.

Engar breytingar eru geröar á svæðaskiptingu og heimilt verður að stunda 
veiðarnar frá öllum landsvæðum þar til veitt hefur verið það heildaraflamagn sem 
ráðstafað er til strandveiða samkvæmt reglugerð ráðherra. Þá gerir frumvarpið ráð 
fyrir því að Fiskistofa stöðvi strandveiðar þegar sýnt er að heildarafli 
strandveiðiskipa, að frátöldum ufsa, fari umfram það magn sem ráðstafað er til 
strandveiða en ekki að ráðherra geti stöðvað veiðar þegar áætluðu aflamagni er 
náð eins og gert var ráð fyrir samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga nr. 19/2018.

Umsögn þessi er rituð í góðu samráði við Samtök sjávarútvegssveitarfélaga. 
Fulltrúar sambandsins og samtakanna voru boðaðir á fund atvinnuveganefndar 
Alþingis hinn 26. mars þar sem eftirfarandi ábendingum og sjónarmiðum var komið 
á framfæri við nefndina:

Sambandið og samtökin eru upplýst um að lagabreytingin á sínum tíma hafi ekki 
verið gerð í nægjanlegri sátt við strandveiðisjómenn, þá einna helst í
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byggðarlögunum á Suðausturlandi og Austfjörðum. Frumvarpið þurfi að ná því 
markmiði að sátt sé um það og að það sé útbúið þannig að byggðarlög 
smábátaútgerða og atvinna muni eflast íkringum landið.

Loforð var gefið um úttekt á fyrirkomulaginu sem átti að fara fram strax síðasta 
haust, en svo virðist sem það hafi ekki verið gert. Innan fiskveiðistjórnunarkerfisins 
hafa strandveiðar einungis verið stundaðar frá árinu 2009. Því er nauðsynlegt að 
uppbygging atvinnugreinarinnar sé fyrirsjáanleg og byggi á staðbundnum 
rannsóknum og sérfræðiþekkingu.

Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu hafa að meðaltali um 674 bátar stundað 
strandveiðar ár hvert, frá árinu 2010. Ef til vill þykja mörgum hagsmunir þessara 
aðila ekki stór í heildarhagsmunum þjóðarbúsins en það skal áréttað hér að 
umræddir hagsmunir geti skipt sköpum fyrir byggðarlögin.

Markmið þingsályktunartillögu um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018- 
2024, sem samþykkt var með öllum greiddum atkvæðum á þingi, hefur það að 
markmiði að takast á við fækkun íbúa á einstökum svæðum, einhæft atvinnulíf og 
stuðla að sjálfbærri þróun byggða um allt land. Mikilvægt sé í því samhengi að hafa í 
huga að atvinnustefna einstakra sveitarfélaga, byggðarlaga, er afar mismunandi og 
það sem löggjafinn ákveði geti ekki hentað öllum svæðum.

Lokaorð

Að öllu framangreindu virtu er það álit Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga að það sé ótímabært að svo stöddu að lögfesta 
fyrirkomulag strandveiða þegar úttekt hefur ekki enn farið fram. Það er hluti af 
vandaðri lagasetningu að kanna áhrif frumvarpsins, samfélagsleg jafnt sem 
fjárhagsleg. Sambandið og samtökin styðja því ekki framgang þessa frumvarps 
óbreytt og telja skynsamlegra að framlengt verói í umræddu ákvæði til bráðabirgða 
og að úttekt á fyrirkomulaginu fari strax fram.
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