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Efni: Athugasemd við I. kafla frumvarps til laga um breytingu á 
ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis og lax- og sil- 
ungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu.

Þingskjal 1221 -  713. mál

Í I. kafla frumvarpsins er kveðið á um breyting á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi 
Íslands, nr. 79/1997, með síðari breytingum. Breytingatillagan fjallar um dragnóta- 
veiðar.

Í 5. gr. laganna er kveðið á um veiðarfæri sem háð eru sérstökum undanþágum til 
notkunar til veiða í fiskveiðilandhelginni. Veiðarfærin eru: botnvarpa, flotvarpa og 
dragnót. Í frumvarpinu er lagt til að dragnót teljist ekki lengur með í þeim hópi. 
Veiðarfærið verði undanþegið öllum undanþágum sem takmarki notkun þess í 
fiskveiðilandhelginni. Með öðrum orðum „að lagt er til að veiðar með dragnót verði 
látnar lúta sömu reglum og gilda um flest önnur veiðarfæri svo sem net, línu, handfæri, 
nót o.fl.", eins og segir í skýringum með 1. gr. frumvarpsins.

Að flokka afkastamikið togveiðafæri með kyrrstæðum umhverfisvænum veiðarfærum 
eins og hér er lagt til er mikill ábyrgðarhluti ekki síst þegar reynt er að fela málefnið með 
því að hér sé um tiltekt í regluverki að ræða. Dragnót er veiðarfæri sem ætlað er að 
veiða flatfisk en ekki bolfisk á grunnslóð.

Jafnframt er kveðið á um eftirfarandi í frumvarpinu:

• Fellt verði brott úr lögunum að veiðar dragnótaskipa sé skipt upp í þrjá flokka
sem takmarkast af lengd skipa og aflvísi.

• Fellt verði brott úr lögunum að stundi tvö eða fleiri skip veiðar með sömu 
dragnót takmarkist þær við samanlagða lengd þeirra.

• Fellt verði brott úr lögunum að veiðar með dragnót skuli tilgreind innan ákveðins 
landsvæðis -  Norðurland, Austurland, Suðausturland, Suðurland, Reykjanes- og 
Faxaflóasvæði, Breiðafjörður, Vestfirðir þar sem mið er tekið af í hvaða 
stærðarflokk viðkomandi lendir.

Landssamband smábátaeigenda | Hverfisgötu 105 | 101 Reykjavík | Sími 552 7922 | ls@smabatar.is | smabatar.is

mailto:ls@smabatar.is


LANDSSAMBAND
smábátaeigenda

Í greinargerð sem fylgir frumvarpinu er ekki gerð grein fyrir þessum breytingum. 
Eftirfarandi dæmi því til staðreyndar, þar sem hægt er að merkja tengingu við efni 
frumvarpsins, eru tekin úr köflum greinargerðarinnar (heiti kafla undirstrikað).

1. Inngangur - „lagt er til að fella brott leyfisskyldu til dragnótaveiða og þess í stað 
verði ráðherra heimilt að mæla fyrir um dragnótaveiðar með reglugerð. Með 
þessu má fækka þeim leyfum sem gefin eru út af Fiskistofu".

2. Tilefni og nauðsyn lagasetningar. „Í sáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að 
átak verði gert í einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almenning og áhersla 
lögð á skilvirka og réttláta stjórnsýslu."

3. Meginefni frumvarpsins. „Felld er brott leyfisskylda til dragnótaveiða og þess í 
stað er lagt til að fjallað verði um veiðarnar í reglugerð."

4. Samráð -  „Hinn 16. október 2019 héldu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
og ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunar kynningarfund fyrir helstu hagsmunaaðila 
þar sem verkefni um einföldun regluverks var kynnt. Í kjölfarið voru send út bréf 
til hagsmunaaðila þar sem óskað var eftir frekara liðsinni við að tryggja einföldun 
regluverks og betri eftirlitreglur í íslensku atvinnulífi. Í bréfinu var óskað eftir að 
ráðuneytinu yrðu senda forgangsraðaðar umbótatillögur sem lúta að einföldun 
regluverks og skilvirkari framkvæmd gildandi leyfisreglna."

LS var ekki boðið til þess kynningarfundar sem hér var nefndur. Í bréfum 
Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis dagsettum 7. og 22. nóvember var óskað eftir 
„forgangsröðuðum umbótatillögum, sem lúta að einföldun regluverks og 
skilvirkari framkvæmd gildandi leyfisreglna". Þar sem LS hafði engar óskir um 
slíkt var bréfunum ekki svarað, enda málin þannig kynnt að ekki væri verið að 
breyta stjórnun veiða á nokkurn hátt.

Í kaflanum er þess getið að Fiskistofa hafi skilað tillögum til ráðuneytisins sem 
ákveðið var að bregðast við. Ein þeirra lítur að dragnótaleyfum: „breyta 
dragnótaleyfum með þeim hætti að leyfin endurnýist sjálfkrafa ár hvert". Þar er 
á engan hátt lagt að breyting verði gerð á fyrirkomulagi dragnótaveiða.

5. Mat á áhrifum -  ekkert í kaflanum gefur vísbendingu um að í frumvarpinu sé 
verið að leggja til breytingar á fyrirkomulagi dragnótaveiða.
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Um einstaka greinar frumvarpsins

Um 1. gr. „Með greininni er lagt til að felld verði brott úr lögunum sérstök heimild til 
útgáfu leyfa til veiða með dragnót í fiskveiðilandhelgi Íslands." M.ö.o. ekki verði lengur 
heimilt að gefa út leyfi til dragnótaveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands! LS telur málsliðinn 
villandi þar sem lagt er til að dragnótaveiðar falli ekki lengur undir þá undanþágu um 
tilteknar veiðar eins og gilt hefur frá 1996.

LS telur að 1. ml. greinarinnar sem hér er vitnað til gefi á engan hátt nægilegar 
upplýsingar um þá breytingu sem lögð er til í 1. gr. frumvarpsins. LS mótmælir fram- 
setningunni og skorar á atvinnuveganefnd að fella brott úr frumvarpinu stafliði a og c.

Um 2. gr. Þar er lögð til breyting á 1. mgr. 6. gr. laganna um að afnema leyfisskyldu fyrir 
veiðar með dragnót nær landi en kveðið er á um í 5. gr. fyrir skip styttri en 42 metrar og 
með aflvísi lægri en 2.500. Það er skoðun LS að hafna eigi framkominni grein 
frumvarpsins. Helst er það vegna þess að eftirlit er betur tryggt með útgáfu 
sérveiðileyfis en í almennri reglugerð. Því verður ekki mótmælt að dragnótaveiðar eru 
umdeildar og því getur breyting orðið til að skapa ójafnvægi og árekstra milli veiðarfæra

Aðalástæða fyrir hinni sterku skoðun LS á frumvarpinu og kröfu um brottfall 
áðurnefndra stafliða er að félagið telur augljóst að aðalmarkmið þess er ekki það sem 
kynnt var, að einfalda regluverk og stjórnsýslu. Það er mat LS að frumvarpið feli í sér 
tillögu um stórkostlega breytingu á stjórn dragnótaveiða og raski því jafnvægi sem verið 
hefur á flestum stöðum landsins milli veiða smábáta með kyrrstæð veiðarfæri og 
togveiða. Af þessum sökum telur LS það of dýru verði keypt að að fella burt leyfi til 
sérveiða þar sem það leiðir til þeirra vandamála sem hér hefur verið bent á.

Markmið sem breytingunum er ætlað að ná er órafjarri áformum um einfaldari 
stjórnsýslu auk þess að hún stríðir gegn ákvæði 1. gr. laga um veiðar í fiskveiðilandhelgi 
Íslands sem orðast svo:

„Tilgangur laga þessara er aðstuðla að viðgangi og hagkvæmri nýtingu 
nytjastofna innan íslenskra fiskveiðilandhelgi og tryggja með því trausta atvinnu 
og byggð í landinu."
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