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Umsögn um frumvarp til laga um veiðigjöld, þingskjal 144-144. mál

Áður en lengra er haldið vill undirritaður eindregið hvetja stjórnvöld til að beina sjónum sínum til
annara atvinnuvega sem afla tekna með nýtingu auðlinda í eigu þjóðarinnar. Allt of lengi hefur verið 
einblínt á sjávarútveginn einan í þessu samhengi. Hvað varðar veiðigjöldin þá hlýtur eitt 
meginmarkmið frumvarpsins að vera sem næst rauntíma hvað varðar öflunar þeirra gagna sem 
skapa grunn til útreiknings gjaldsins. 
l.gr.
Ef ástæðan fyrir því að fiskvinnsluþátturinn er tekin út úr stofni til veiðgjalds, er sú að það sé talið 
ósanngjarnt gagnvart fiskvinnslum án útgerðar, þá ervægi þeirra fyrirtækja ekki það áhrifamikið í 
heildina tekið að það réttlæti slíka breytingu. Nær væri að fiskvinnslufyrirtæki sem ekki eru í útgerð 
verði undanþegin veiðigjaldi. Skildir aðilar með útgerð og vinnslu séu gjaldskyldir.
4.gr. og 5.gr.
Ástæðan fyrir andstöðu undirritaðs við frumvarpið er sú að ákveðnir grunnþættir sem verðmyndunin 
byggist á eru fjarri því að vera í því horfi að ásættanlegt sé að fara þá leið sem tíunduð er í 
frumvarpinu. Verðmyndun á uppsjávarfiski hefur um langt árabil verið viðvarandi deiluefni sem ekki 
er í sjónmáli að leyst verði milli samtaka sjómanna og útvegsmanna. Segja má að þrátt fyrir ákvæði 
þar sem kveðið er á um að áhöfn og útgerð semji um verð sín á mill þá er og hefur raunin verið sú að 
í allt of mörgum tilvikum er um einhliða ákvörðun að ræða þar sem útgerð leggur fyrir verðtöflu sem 
ætlast er til að gildi án nokkurra „samningaviðræðna". Ákveðin viðmið (afurðaverðstenging) voru 
almennt í heiðri höfð hér áður fyrr en slíku er ekki lengur til að dreifa í allt of mörgum tilvikum. Til að 
höggva á hnútinn þá ættu stjórnvöld einfaldlega að lögleiða þann ramma sem unnið var eftir í 
árdaga. Núverandi ástand er ekki boðlegt. Eitt af því sem kom nýtt inn í síðustu kjarasamningum 
varðandi verðmyndun á bolfiski eru svokallaðar varnir. í því felst að nota skuli gögn frá Hagstofunni 
þar sem fylgst er með breytingum á afurðaverðum erlendis. Varnirnar felast í því að fari afurðaverð 
hækkandi á t.d. þorskafurðum á erlendum mörkuðum á sama tíma og verð stendur í stað eða lækkar 
á innlendum fiskmörkuðum þá er lagt upp með að grípa til varnanna þegar bil milli verðs í beinum 
viðskiptum og afurðaverðs er óeðlilega breitt. Þetta fyrirkomulag leiðir til þess að við ofangreindar 
aðstæður hefur Úrskurðarnefnd um fiskverð í beinum viðskiptum milli skyldra aðila hækkað verð í 
stað þess að lækka. Þessar varnir hafa til þessa virkað með matskenndum hætti við verðákvarðanir 
en endanleg útfærsla á þeim er ekki til. Ljóst er að verði frumvarpið að lögum óbreytt þá er ekki 
annað að sjá en að Hagstofugögnum verði úthýst þar sem ekki verði lengur byggt á hagtölum heldur 
verði þess í stað byggt á frumgögnum frá rekstraraðilum sem ríkisskattstjóri safnar með 
skattframtölum. í stað þeirra hugmynda sem framkomið frumvarp felur í sér þá legg ég til að 
starfsemi Hagstofunnar verði stórefld og henni gert kleift að koma upp gagnagrunni fyrir allar afurðir 
kvótasettra fisktegunda þannig að fyrir liggi á hverjum tíma framleiðsla og magn í hverjum 
afurðaflokki. Með þeim hætti verður hægt að bakreikna afurðir á ný yfir í landaðan afla upp úr sjó og 
skapa með því aðstæður til eftirlits þar sem fylgst er með hvort samræmi sé í magni milli afla upp úr 
sjó og útfluttra afurða. Við blasir að því traustari og víðtækari sem gögn Hagstofunnar eru þeim mun 
meiri líkur á að skapist forsendur fyrir rekstri þar sem upplýsingar eru aðgengilegar fyrir alla er málið 
varðar.
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