
Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti

M i n n i s b l a ð

Viðtakandi: Atvinnuveganefnd Alþingis
Sendandi: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dagsetning: 19.11.2019
Málsnúmer: ANR19070178
Bréfalykill: 04.01.07

Efni: Nokkrar athugasemdir í tilefni a f umsögnum til atvinnuveganefndar vegna
frumvarps á þingskjali á þingskjali 272 (minnihlutavernd, gerð arðskráa).

Með bréfí þessu er leitast við að bregðast við athugasemdum sem borist hafa háttvirtri 
atvinnuveganefnd við þinglega meðferð téðs frumvarps.

I.

Fyrst er að nefna umsögn Fiskistofu. Þar gætir m islestrar þar sem segir að í 1. gr. frumvarpsins sé 
vísað til laga um stjórn fiskveiða um hugtakið tengdir aðilar, en svo er ekki. Um hliðstæður í annarri 
löggjöf vísast til alm ennra athugasemda með frumvarpinu. Þá er rangt sem þar segir að 
Hafrannsólínastofnun muni „tilnefna“ fulltrúa í arðskrárnefnd. Það er einungis gert ráð íyrir rétti til 
að gera ábendingu um fulltrúa. Þá er ekki gefið að með þessu verði oftlega ástæða til að efast um 
hæfi. Sérfræðingar um lífríki veiðivatna starfa víðar en svo að allir séu starfsmenn á þeirri deild 
Hafrannsóknastofnunar sem annast jafnan búsvæðamöt. Sjálfsagt er þó að huga að þessu við skipan í 
nefndina.

í umsögninni er efast um að brottfall milligöngu hins opinbera við greiðslu kostnaðar a f arðskrárgerð 
geti orðið til að lældca kostnað. Því til svars má benda á að lítt afmörkuð heimild í lögum til að skrifa 
reikninga á hið opinbera er óheppilegt fyrirkomulag. Þá virðist kostnaður hafa hækkað við 
arðskrármöt eftir að téð milliganga var tekin upp árið 2006, þrátt fyrir að auðhægt sé að afla 
upplýsinga um marga matsþætti, svo sem rakið er í umsögn Hafrannsóknastofnunar. Ekkert er þó fast 
í hendi um hvaða áhrif þetta kann að hafa. Hvað snertir önnur störf arðskrárnefndarinnar, þá mun 
ríkissjóður bera kostnað a f  þeim svo sem verið hefur fram að þessu.

n.
1 bréfi Landsambands veiðifélaga er hreyft sjónarmiðum um hvort aðrar leiðir kunni að vera 
hallkvæmari til að standa vörð um rétt minnihluta í veiðifélagi auk þess að minnt er á ákvæði 
stjórnarskrár um vem d eignarréttar. Síðan segir: „Að mati LV er afar mikilvægt að löggjafínn gæti 
þess að kippa ekki botninum undan skylduaðild að veiðifélögum því þá verður stoðunum kippt undan 
veiðistjórnun en engum dylst hversu mikill árangur hefur náðst með henni“ . Vel fer á því a f  hálfu 
Landssambandsins að árétta þetta, sem ráðuneytið getur tekið undir fyrir sitt leyti. Við undirbúning 
málsins var að sjálfsögðu leitast við að hafa þessi sjónarmið í huga.

Athygli vekur að í bréfi Landssambandsins er lagst gegn þeirri tillögu sem gerð er um breytta skipan 
arðskrárnefndar með fyrirmælum um ábendingu Hafrannsóknastofnunar. Vísast a f þessu tilefni til 
sjónarmiða í skýrslunni frá 2015 sem frá er sagt í skýringum með frumvarpinu sem og umsagnar 
Hafrannsóknastofnunar um málið. Þá eru umhugsunarverð þau sjónarmið sem Landssambandið færir 
fram um þýðingu þess að sambandið tilnefni áfram fulltrúa í arðskrárnefndina (en raunar hefur engin 
tillaga verið gerð um breytingu á því fyrirkomulagi). í  bréfínu segir:
I athugasemdum með frumvarpinu er þess getið að vegna eindreginnar óskar stjórnar LV þyki ekki 
rétt að leggja til að felldur verði niður réttur sambandsins til tilnefningar í nefndina. A f þessu tilefni 
telur LV rétt að benda á að LV er málsvari þeirra hagsnnina sem hér eru til umfjöllunar. Um tilvist



LV er kveðið á um í lögum um lax- og silungsveiði en samkvæmt 5. mgr. 4. gr. laganna gætir 
sambandið saineiginlegra hagsmuna veiðifélaga. A vettvangi LV er fjallað um málefni tengd 
greininni og tilnefning LV í nefndina endurspeglar viðhorf hennar. Það er eðlilegt að LV hafi áfram 
rétt til þess að tilnefna í matsnefndina, ekki síst til þess að tryggja valdajafnvægi í henni. Það er ekki 
eðlilegt að ráðherra og stofnanir sern heyra undir hans ráðuneyti ráði algjörlega för að því er varðar 
áherslur nefndarinnar (svo).

Rétt er að árétta að arðskrárnefndin er fyrst og fremst óháð úrskurðarnefnd um einkaréttarlegan 
ágreining, eða svonefnd ágreiningsnefnd (d. tvistenævn) svo sem heitir á fræðimáli. Því er óheppilegt 
að stjórn Landssambandsins geri sér þá mynd a f störfum hennar að fulltrúi sá sem skipaður er 
samkvæmt tilnefningu hennar skuli á einhvern hátt „endurspegla v iðhorf ‘ „greinarinnar“ . Sama gildir 
um að fulltrúinn skuli með einhverjum hætti viðhalda „valdajafnvægi“ . Tekið skal fram að ráðuneytið 
hefur aldrei gefíð nein fyrirmæli til fulltrúa sem skipaðir hafa verið í arðskrám efndina um áherslur 
þeirra í starfi og er því mótmælt staðhæfíngu um að ráðuneytið „ráði för“ með einhverjum hætti. Þá er 
augljóst að hagsmunir félagsmanna í veiðifélögum eru ólíkir í einhverjum skilningi eftir því hvaða 
áhrif vægi matsþátta hefur á hvern þeirra. Virðist eðlilegt að atvinnuveganefnd spyrji fulltrúa 
Landssambandsins hvað við er átt með þessum sérkennilegu viðhorfum.

III.

I umsögnum Strengs veiðifélags er einkum fjallað um ákvæði frumvarpsins sem varða 
minnihlutavernd. Strengur mun í eigu erlends athafnamanns sem hefur eignarhald á 39 jörðum  í 
Þingeyjarsýslum og Múlaþingi að því fram kom í sjónvarpi nýlega. Strengur telur að frumvarpið 
beinist sérstaklega að sér í einhverjum skilningi. Þessu er til að svara að frumvarpið gildir jafn t um öll 
veiðifélög. Samkvæmt upplýsingum Fiskistofu eru 152 veiðifélög í landinu sem hafa sjö veiðijarðir 
eða fleiri sem njóta atkvæðisréttar. Starfandi eru hins vegar 39 veiðifélög með færri en sjö slíkar 
jarðir. Þá eru ótalin veiðivötn þar sem ekki hefúr verið stofnað fonnlegt veiðifélag. Ráðuneytið hefur 
engar upplýsingar um í hvaða tilvikum frumvarpið getur haft þýðingu enda heldur Fiskistofa enga 
slaú um eignarhald lögbýla.

Vegna umfjöllunar í bréfi Strengs um vernd eignarréttinda skal bent á að lög um lax- og silungsveiði 
hafa í sér fólginn félagslegan bakgrunn, sem enn varðar nokla-u, svo sem oft er raunin um lög á sviði 
eignarréttar. Fram kom í áliti nefndar þeirrar sein samdi íýrstu heildstæðu lögin um lax- og 
silungsveiði, sem enn standa í mörgum höfuðatriðum, seint á þriðja áratuginum, að veiði væri þá 
háttað í ám með þeim hætti að mestur hluti aflans væri tekinn neðan til í ánum. A f þessu leiði tvennt: 
að fátt fiska komist upp á hrygningarsvæðin og að aflinn skiptist ekki réttlátlega milli veiðieigenda. 
Var með lögunum leitast við að tryggja jafna  hagsmuni allra félagsmanna og sætta um leið ólík 
sjónarmið.

Líklegt er að a f þessu sem og a f praktískum ástæðum megi leiða þá niðurstöðu að atkvæði skyldu 
vega ja fn t á félagsfundum meðal eigenda og ábúenda lögbýlisjarða. Þessu til áréttingar var mælt fyrir 
urn það fram til ársins 2006 að byggi maður á fleiri en einni jörð  hefði hann aðeins eitt atkvæði, sbr. 
2. mgr. 48. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970. Auk þess var leitast í raun við að girða fyrir 
að fjársterkir aðilar gætu keypt upp jarð ir til að ná yfirráðum í veiðifélagi með þeim fyrirmælum að 
væri jö rð  byggð á leigu fylgdi veiðin ábúðinni, nema öðruvísi semdist og veiðimálastjóri samþykkti 
að fengnu áliti veiðimálanefndar, sbr. t.d. 3. mgr. 2. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970. A 
þeim tíma var að vísu ábúðarskylda í landinu sbr. 1. mgr. 2. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976. Þjónuðu þessi 
ákvæði með öðrum þeim tilgangi að hamla því að jarð ir yrðu ekki svo rýrðar að græfi undan 
forsendum til ábúðar, hvort sem væri leiguábúð eða sjálfsábúð. Sama sjónannið hvílir að baki 
bannreglu laganna við aðskilnaði veiðiréttar og landsréttinda. Sem og þeim sjónarmiðum sem lýst er í 
frumvarpi til þeirra laga sem hér er til umfjöllunar, að takmarkandi ákvæði þess um atkvæðarétt, gildi 
elxki þegar jö rð  er byggð til lífstíðar eða erfðafestu (og veiði fylgir leigunni kvaðalaust).

Ráðuneytið mótmælir því að ákvæði frumvarpsins um minnihlutavernd feli í sér einhverskonar 
minnihlutaræði. Að vísu getur eigandi m eirihluta jarða með atkvæðisrétti verið borinn ofurliði af



minnihluta í þessum skilningi, en í ljósi hinna félagslegu marlaniða sem standa að baki löggjöf um 
veiðifélög sem og skylduaðild að veiðifélögum telur ráðuneytið það vera aðstæðu sem ekki gengur 
svo nærri eignarréttindum að standist ekki eignarréttarákvæði stjómarskrárinnar. A f þessu tilefni má 
benda á 1. gr. laga um lax- og silungsveiði mælir fyrir um að lögin skuli tryggja skynsamlega, 
hagkvæma og sjálfbæra þróun nýtingu og verndun fiskistofna. Það athugast að sjálfbær þróun svo 
sem mörkuð var í Brundtland skýrslu Sameinuðu þjóðanna, er þríþætt og varðar ekki aðeins 
líffræðileg og efnahagsleg atriði heldur einnig félagsleg -  þótt öll séu þessu atriði jafnan samofin.

IV.
Loks er að nefna erindi Víðis Smára Pedersen lögmanns til nefndarinnar sem varðar einkum mögulegt 
afnám fyrirkomulags atkvæðisréttar. Ráðuneytið telur erindið athyglisvert og vel orðað en ráðleggur 
hæstvirtri nefnd að fara varlega í sakirnar, m.a. vegna þess mikla kostnaðar og erfiði mundi hljótast af 
slíkri breytingu sem Víðir Smári reifar. Breyting á reglum um ákvarðanatöku væri auk þess sjálfstætt 
mál sem þarfnast mundi því ítarlegrar skoðunar og greiningar. Það athugast í þessu tilliti að við 
landskipti hefur jafnan verið tekin afstaða til atkvæðisréttar á veiðifélagi. Að ekki hafa öll veiðivötn 
sett sér gilda arðskrá. Og að nokkuð er unnið með því að tiyggja stöðugt starfsumhverfi veiðifélaga. 
Ráðuneytið er þó að sjálfsögðu reiðubúið að færa fram frekari sjónarmið um þetta efni, verði eftir því 
leitað.


