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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um
stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar)

10. febrúar2021

Í frumvarpinu er lagðar til breytingar sem varða strandveiðar, línuívilnun, almennan 
byggðakvóta, sértækan byggðakvóta (Byggðastofnun), rækju- og skelbætur og 
frístundaveiðar (hér eftir nefndir veiðiflokkar).

Í inngangi greinargerðar frumvarpsins segir: „Frumvarp þetta er byggt á tillögum 
starfshópsins sem greindar eru ískýrslu hans til ráðherra frá 18. febrúar 2020. Skýrslan 
er birt á vef ráðuneytisins. Frumvarpið er samið í ráðuneytinu."

Heiti 2. kafla greinargerðarinnar er „Tilefni og nauðsyn lagasetningar". Þar kemur m.a. 
fram:

„Með fyrirhugaðri lagasetningu er leitast við að skapa skýrari lagalegan 
grundvöll fyrir meðferð og ráðstöfun þeirra aflaheimilda sem ríkið hefur til 
ráðstöfunar árlega til atvinnu- og byggðaráðstafana og skilgreina betur tilgang 
og markmið úthlutunarinnar. Einnig að betur verði tryggt að nýting umræddra 
aflaheimilda stuðli að byggðafestu og nýliðun í greininni og jafnframt að 
verðmæti þeirra aflaheimilda sem ríkið hefur forræði yfir verði sem mest. Í  
frumvarpinu verða þessi 5,3% aflaheimildanna kölluð einu nafni „ráðstafanir til 
að efla atvinnu og byggðir". Umtalsverð verðmæti felast í 5,3% heildaraflamarks, 
en heildarverðmæti slíkra aflaheimilda er áætlað 5,5-7,6 milljarðar króna á 
fiskveiðiárinu 2019-2020. Því er mikilvægt að slíkur stuðningur hafi skýr og 
mælanleg markmið, eftirfylgni sé fullnægjandi og árangur metinn með 
reglubundnum hætti."

Aðalfundur LS mótmælir þeim hugmyndum harðlega sem 
kynntar eru í nýju frumvarpi um atvinnu- og byggðakvóta um að 
festa strandveiðar inn í„heildarpotti" sem tekur mið af 
aflamarkskerfinu. Með því er verið að þvinga 
sóknarmarksfyrirkomulag strandveiðanna inn í aflamarkskerfið.
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I. Athugasemd við 2. gr.
Bætt verði við a. lið og á eftir orðunum „sem skal vera 5,3%" falli brott.

II. Aflamagn skilgreint

LS gerir athugasemd við að tegundir sem koma til atvinnu- og byggðakvóta séu ekki 
tilgreindar sem botnfisktegundir. Frumvarpið gerir ráð fyrir að 5,3% af leyfilegum 
heildarafla hverrar tegundar skiptist í ákveðnum hlutföllum til einstakra hópa sem falla 
undir skilgreiningu um atvinnu- og byggðakvóta.

LS krefst þess að botnfisktegundir flokkist þannig:

Til strand- og frístundaveiða komi þorskur
Til línuívilnunar komi þorskur, ýsa, steinbítur, gullkarfi, langa og keila 
Til annarra flokka komi þorskur, ýsa, ufsi, steinbítur, gullkarfi, langa og keila

III. Hlutdeildarskipting aflamagns óbreytt til 6 ára

LS mótmælir harðlega hlutdeildarskiptingu aflamagns, sem ætlað er til atvinnu- og 
byggðakvóta og þar meðtalið að fastsetja prósentur til 6 ára, til 1. september 2027. Slíkt 
leiðir til stöðnunar og værukærðar og hamlar allri framþróun þeirra þátta sem hér eru 
undir. Með slíku yrði í raun komið á beinni tengingu við aflamarkskerfið og sölu 
veiðiheimilda og framsali á samningum.

Helstu röksemdir eru hversu kvik fiskveiðistjórnunin er og reynsla undanfarinna ára 
hefur sýnt að milljóna tjón getur hlotist á stuttum tíma þegar ekkert svigrúm er í lögum 
til að bregðast við breytingum í útgerð. T.d. að auka vægi umhverfisvænna veiða og 
svara kalli markaðarins um fisk frá dagróðrabátum. Aflaheimildir færast til stærri 
útgerða - t.d. í gegnum byggðakvóta..

Undanfarin þrjú ár hafa strandveiðar sótt í sig veðrið. Þátttakendum hefur fjölgað og allt 
bendir til þess að svo verði áfram. Óhjákvæmilegt er því, þegar lagt er af stað með 
breytingar á lögum, að tekið verði tillit til þess.

Nú er til umfjöllunar í atvinnuveganefnd frumvarp um breytta veiðistjórnun á grásleppu. 
Verði það óbreytt að lögum mun þeim sem stunda grásleppuveiðar fækka mikið. Þar 
tala dæmin sínu máli. Árið 1990 var yfir 1000 smábátum úthlutað aflamark, en nú 30 
árum síðar er vart nema 10% þeirra eftir í aflamarkskerfinu. Árið 2004 voru 736 
krókabátar með aflamark. Þeir töldu í upphafi þessa fiskveiðiárs 245 og hefur fækkað ár 
frá ári. Öflug stórútgerðarfyrirtæki hafa undanfarið haslað sér völl í 
krókaaflamarkskerfinu. Reynslan sýnir að aðilar sem hverfa frá aflamarki leita inn í
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strandveiðarnar. Það gæti því hert á þróun sl. þriggja ára hvað fjölda báta í 
strandveiðum varðar, sem kallar að sjálfsögðu á að veiðiheimildir þar verði auknar.

Á undanförnum árum hefur sjómönnum sem starfa á króka- og aflamarksbátum fækkað. 
Tölur Hagstofunnar í október, annars vegar árið 2015 og hins vegar árið 2020, sýna að 
störfum við fiskveiðar fækkaði um 619 á þessum 5 árum, eða um ríflega 120 störf á ári. 
Fækkunin er að mestu afleiðing samþjöppunar veiðiheimilda og endurnýjunar skipa. 
Rannsókn um aðlögun að öðru starfi hefur sýnt að sjómenn er sú starfstétt sem á hvað 
erfiðast að takast á við önnur störf. Af þessum sökum er nauðsynlegt að rýmka fyrir 
strandveiðum og bjóða þessa aðila velkomna til starfa.

Að framansögðu er ljóst að auka þarf veiðiheimildir til strandveiða. Strandveiðar eru 
það veiðikerfi sem getur linað þau högg sem verða við uppsagnir sjómanna og skertar 
veiðiheimildir.
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Fjöldi báta á strandveiðum
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LS hefur nú í áratug óskað eftir breytingum á reglum um línuívilnun. Í kjölfar nýrrar 
tækni við línuveiðar -  beitningarvél -  og aukinnar samþjöppunar hefur útgerð á 
hefðbundinni línu þar sem beitt er og stokkað upp í landi dregist saman. Til að bregðast 
við þessu hefur LS óskað eftir að línuívilnun nái til allra dagróðrabáta. 
Sjávarútvegsráðherra hefur hingað til svarað samdrættinum með því að skerða viðmiðun 
til línuívilnunar. Það er miður þar sem sótspor á hvert kíló við línuveiðar er aðeins 
þriðjungur af því sem togveiðar skilja eftir sig.

Nýting á almennum byggðakvóta og skilvirkni hefur verið óviðunandi á sl. árum. Við 
hver fiskveiðiáramót eru engin dæmi um að hann hafi allur nýst til veiða. Gríðarleg 
skriffinnska er honum samfara og ríkjandi óánægja víðast hvar með úthlutun hans. LS 
hefur lagt fram tillögur sem ganga út á að byggðakvótar verði eingöngu nýttir af 
dagróðrabátum og að veiðiheimildir verði í formi löndunarívilnana.
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Jafnframt hefur aðgengi um nýtingu byggðakvóta verið óviðunandi, sérstaklega þann 
sem er á forræði Byggðastofnunar.

Hér eru aðeins örfá dæmi upptalin sem rökstuðningur gegn því að njörva niður atvinnu- 
og byggðakvóta.

IV. Innbyrðis hlutdeildartenging

Það er skoðun LS að tillaga um hlutdeildartengingu hvers þáttar innan 5,3% muni ekki 
„tryggja betur byggðafestu og nýliðun" eins og segir í stjórnarsáttmálanum. Með þeirri 
tilhögun yrði komið á kunnuglegri aðferð um stjórn fiskveiða sem m.a. hafði þær 
afleiðingar að 5,3% potturinn varð til, þ.e. þegar hlutdeildir -  varanlegar aflaheimildir -  
voru færðar milli byggðarlaga. Neikvæðar afleiðingar slíkrar samþjöppunar bitnuðu 
helst á hinum smærri byggðum sem þrátt fyrir að 5,3% pottinum væri komið á hefur það 
ekki stöðvað fólksflótta og hrun á verðmæti eigna.

Verðmæti þessara heimilda er fyrst og fremst fólgin í nýtingu þeirra með veiðum.

Á einstaka þáttum innan 5,3% er grundvallarmunur og því engin ástæða til innbyrðis 
hlutdeildartengingar. Hún mun beinlínis vinna gegn markmiðunum að „tryggja betur 
byggðafestu og nýliðun".

Í frumvarpinu kemur ekki fram hverju það breytir að marka einstaka flokki hlutdeild. LS 
hefur reiknað það út fyrir þorsk. Miðað við að breytingar hefðu komið framkvæmda á 
yfirstandandi fiskveiðiári útkoman þessi
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Áhrif Þorskur
frumvarps Breytingvið frumvarp

Strandveiðar -7,7% -774 Tonn
Skel og rækja 23,4% 345 Tonn
Byggðakvóti 6,7% 256 Tonn
Línuívilnun 18,3% 192Tonn
Byggðastofnun -7,0% -288 Tonn
Frístundaveiðar -9,4% -28 Tonn

Þorskur eykst um 23,4% hjá skel- og rækjubátum, skerðist um 7,7% í strandveiðum. LS 
óskar eftir að atvinnuveganefnd kalli eftir skýringum hjá sjávarútvegsráðherra á 
breytingunum.
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IV. Strandveiðar

Strandveiðar eru eingöngu stundaðar af smábátum. Veiðarnar stjórnast að langmestu 
leyti af náttúrulegum aðstæðum, veðri og fiskgengd á grunnslóð. Stjórnvöld telja hins 
vegar ekki nóg að gert af náttúrunnar hendi og bæta við eftirfarandi takmörkunum:

• Dagsafli má að hámarki vera 774 kg af óslægðum þorski

• Fjöldi handfærarúlla má að hámarki vera 4

• Fjöldi veiðidaga í mánuði að hámarki 12

• Hámarkstími veiðiferðar 14 klst.

• Einungis er heimilt að róa 4 daga í viku mánudaga -  fimmtudaga

• Óheimilt er að stunda veiðar á lögbundnum frídögum

Á sl. fjórum árum hefur þorskafli strandveiðibáta verið stöðugur. Tölurnar sýna 
meðaltals afla á hvern bát.

2017 15,7 tonn
2018 16,6 tonn
2019 14,8 tonn
2020 16,1 tonn

Veiðikerfi strandveiðibáta var breytt 2018 á þann hátt að ákveðið var að takmarka sókn 
við 12 daga í mánuði og tryggja að veiðisvæðin fjögur fengju öll jafnmarga daga til 
sóknar. Breyting sem aðeins var gerð til ársins 2018. Reynslan sýndi að rétt væri að 
lögfesta hana, sem gert var með lögum 22/2019.

Megin forsenda þessarar breytingar kom fram í áliti atvinnuveganefndar við afgreiðslu 
frumvarps um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða (strandveiðar) til 2. umræðu. Þar 
segir:

Markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að auka öryggi smábátasjómanna 
með því að tryggja ákveðinn dagafjölda til veiða í hverjum mánuði og koma 
þannig í veg fyrir að sjómenn rói út í vondum veðrum til þess að keppast um 
að veiða heimilaðan afla áður en lokað er fyrir veiðar. Nefndin telur að 
þetta breytta fyrirkomulag leiði til aukins öryggis, jafnræðis og eflingar 
strandveiðikerfisins íheild með auknum aflaheimildum og sveigjanleika 
hvað varðar val á veiðidögum með öryggissjónarmið að leiðarljósi. Fyrir 
nefndinni hafa komið fram þau sjónarmið að val á föstum dögum geti haft í 
för með sér að betra hráefni fáist sem dreifist jafnar til vinnslu yfir 
mánuðinn, að aukið framboð verði á fersku hráefni yfir sumarið, að dreifðar 
byggðir styrkist og geti jafnframt verið liður í að auka byggðafestu og
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nýliðun í greininni.
Fyrir nefndinni kom fram almenn ánægja með þær breytingar sem gerðar 
voru á fyrirkomulagi strandveiða á strandveiðitímabilinu árið 2018, þó að 
enn séu áhyggjur af skiptingu milli svæða. Þá reyndist heimild vegna ufsa 
vel í  fyrra og var látin í ljós ánægja með að sú heimild verði aukin.

Veiðiheimildir dugðu fyrstu tvö árin, en síðastliðið sumar voru veiðar stöðvaðar 19. 
ágúst að loknum 11 veiðidögum af 17 í þeim mánuði. LS hafði varað við að þessi staða 
gæti komið upp og hvatt til þess að nýta flutningsrétt milli ára sem mundi tryggja veiðar 
strandveiðiflotans út ágúst. Ráðuneytið svaraði LS hins vegar á þessa leið 29. maí 2020:

„Sú heimild er því aðeins nýtanlega að eitthvað sé til að flytja. Svo 
háttar til, eins og marg oft hefur verið áréttað við ykkur, að ekkert var 
eftir í 5,3% pottinum á síðasta ári; þvert á móti fór rástöfun úr honum 
979 tonn fram úr heimildum. Því miður hefur það verið raunin 
síuðstu ár, með einni undantekningu, að potturinn hefur ekki dugað 
fyrir ráðstöfunum, vegna þess að það hefur vantað upp á að næðist 
það magn sem þurfti í gegnum skiptimarkaðinn. Það hefur verið 
útskýrt fyrir ykkur"

Sérstök athygli atvinnuveganefndar er vakin á þessu málefni. Hvers vegna erindinu var 
neitað þegar strandveiðiafli 2019 var undir viðmiðunarafla?

Jafnframt var uppi ágreiningur um aflamagn, sem með reglugerð var breytt milli ára sem 
hafði í för með sér skerðingu. Að þessu viðbættu heimilaði ráðherra veiðar á þremur 
lögbundnum frídögum sem jók möguleika á að nýta 12 daga í mánuði.

Þá bendir LS jafnframt á að veiðar handfærabáta eru sveiflukenndari en annarra skipa og 
því nauðsynlegt að hafa góðan sveigjanleika við strandveiðar.

Landssamband smábátaeigenda furðar sig á að sjávarútvegsráðherra skuli nú tæpum 
þrem árum eftir að Alþingi ákvað að breyta yfir í 48 daga kerfi ætlast til að snúið verði 
aftur til fornra tíma. Veiðifyrirkomulags sem fól í sér að áætluðum afla sé deilt niður á 
hin fjögur svæði og því skipt niður á hvern mánuð. Á þessa breytingu er hvergi minnst á 
í skýrslu starfshópsins framangreinda.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum er vegið hart að strandveiðum sem líklegt er að hafi 
þær afleiðingar að menn sjái sér ekki fært að taka þátt í þeim:
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• Veiðiheimildir til strandveiða verða skertar - hefði breytingin komið til 
framkvæmda 1. september 2020 hefðu veiðiheimildir í þorski farið úr 10.000 
tonnum í 9.200. Þorskafli á strandveiðum 2020 var 10.750 tonn.

• Lokað verður fyrir millifærslu frá línuívilnun til strandveiða.

• Dregið verður úr öryggi sjómanna við strandveiðar.

• Heimilt verður að stunda veiðar alla daga vikunnar sem er ávísun á stöðvun 
veiða í hverjum mánuði.

LS mótmælir harðlega öllum tillögum þar sem vegið er að strandveiðum og skorar á 
háttvirta atvinnuveganefnd að halda áfram að þróa strandveiðikerfið í átt að því að 
tryggja með lögum 48 daga til strandveiða.

LS minnir á eftirfarandi ákvæði í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur:

„Vega þarf og meta fyrirkomulag þeirra aflaheimilda sem 
ríkið fer með forræði yfir, þ.m.t. strandveiða, með það að 
markmiði að tryggja betur byggðafestu og nýliðun."

Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu samræmast ekki þessum markmiðum; 
„að tryggja betur byggðafestu og nýliðun". Þvert á móti gerir frumvarpið ekki ráð fyrir 
sveigjanleika varðandi breytilegan fjölda strandveiðibáta. Allt bendir til að þeim fjölgi á 
næstu árum og því nauðsynlegt að auka veiðiheimildir til þeirra. Frumvarpið gerir hins 
vegar ráð fyrir, eins og fram hefur komið, að þær verði skertar.

Óumdeilt er að almenn ánægja er með strandveiðar samanber skýrslu Byggðastofnunar

„Strandveiðar - Samantekt vegna breytinga á strandveiðikerfinu"

sem unnin var fyrir atvinnuveganefnd. Þar er gerð ítarleg úttekt á reynslu tveggja 
strandveiðitímabila, þ.e. tímabilin 2018 og 2019, með hliðsjón af breytingum sem gerðar 
voru 2018. Niðurstaða úr viðhorfskönnun sýndi eftirfarandi:

o Yfirgnæfandi meirihluti hafði mikla ánægju af strandveiðum.

o 86% töldu strandveiðar mikilvægar fyrir fjárhagslega afkomu fjölskyldu
sinnar og 40% töldu að strandveiðar hefðu gefið yfir 40% af 
heildartekjum sínum.

o 52% höfðu stundað sjómennsku í meira en 30 ár, 15% í 10 ár eða minna.

o 28% svarenda voru undir fimmtugu.

o 11% voru á strandveiðum í fyrsta eða annað sinn.

LANDSSAMBAND
smábátaeigenda

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

mailto:ls@smabatar.is


LANDSSAMBAND
smábátaeigenda

o Vestlendingar og Vestfirðingar voru ánægðastir með breytingarnar sem 
gerðar voru á strandveiðikerfinu, en Norðlendingar og Austfirðingar síður 
þó meirihluti þeirra teldu breytingar á kerfinu til bóta.

LS ítrekar kröfu aðalfunda félagsins:

að öllum sem stunda strandveiðar verði tryggðir 12 dagar þá mánuði 
sem veiðarnar eru heimilaðar. Heildarfjöldi veiðidaga á strandveiðum 
2021 verði 48.

Ennfremur bendir aðalfundur 2020 á og krefst þess;

að við vinnu að bættri veiðistjórn til strandveiða verði horft til 
fiskgengdar á grunnslóð á hverju veiðisvæði. Á svæðum C og D verði 
stefnt að því að veiðitímabil verði 6 mánuðir [apríl - september] þar 
sem heimilað verði val í þá 4 mánuði sem viðkomandi ákveður að 
nýta sér til veiða.

Skal nú vikið að skýringum á d-lið 15. gr. g í frumvarpinu er varðar mismunandi fiskgengd 
eftir veiðisvæðum og því komi stöðvun veiða eins og gert var í ágúst 2020 hlutfallslega 
verst út fyrir þá sem stunda veiðar á svæðum B og C.

LS bendir á að á yfirstandandi ári hafa strandveiðisjómenn 15 daga í maí til að ná 12 
róðradögum, dagarnir eru 17 í júní og júlí og 16 í ágúst. Til að koma til móts við 
sjónarmið aðila á B og C svæðum væri hægt að gefa þeim kost á að nýta 10 daga í maí og 
júní og fjölga þannig dögum um tvo í júlí og ágúst, yrðu 1,4 eða að nýta þessa fjóra daga í 
september. Á svæði D ættu sams konar breytingar við, fækkun daga í júlí og ágúst og 
viðbótin kæmi í maí og júní eða apríl. Með þessu yrði stigið skref í að horfa til 
fiskgengdar eftir landshlutum eins og fram kom í greinargerð atvinnuveganefndar með 
frumvarpinu þann 4. apríl 2019.

Dæmi um mælanlegan árangur af strandveiðum á hinar dreifðu byggðir er augljós á 
margan hátt.

• Mikilvægi strandveiða fyrir einstakar byggðir, 
sjávarútveginn í heild, límið í stjórn fiskveiða.
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Áhrif strandveiðar -  fjöldi landana maí - ágúst

■ 2008 12020

Norðurfjöröur Bakkafjörður Borgarfjörður DjúpK/ogu*

■ 2008 ■ 2020

Bolungarvík Skagastnönd ólafsvík Patreksfjörður Suöureyri

Krafa strandveiðimanna er einföld.

• Að fest verði í lög að þeir geti treyst því að mega róa 48 daga 
á tímabilinu 1. maí -  31. ágúst.

• Stétt strandveiðimanna á sér engan viðsemjanda og á því allt 
undir vilja Alþingis Íslendinga.

V. Línuívilnun

Þar sem frumvarpið byggir á skýrslu starfshóps sem ráðherra skipaði verður ekki hjá því 
komist að gera alvarlega athugasemd við eftirfarandi í kafla 5.4 „Mat á árangri atvinnu- 
og byggðakvóta":

„Þannig er almennum byggðakvóta t.d. úthlutað vegna 
byggðarlaga sem hafa farið halloka íkerfinu og línuívilnun 
umbunar þeim sem ekki taka þátt í  hraðri tæknivæðingu."
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Þarna er verið að gera lítið úr línuívilnun og greinilegt að skýrsluhöfundar hafa ekki kynnt 
sér gríðarleg áhrif sem hún hefur haft á atvinnulíf margra hinna dreifðu byggða. Hið 
rétta er að dæmi eru um að stærstu vinnustaðir plássanna hafi verið útgerð 
dagróðrabáta með línuívilnun. Störf við beitningu hafa skipt hundruðum og gefið ein 
hæstu laun sem verkamenn hafa haft fyrir störf sín í hinu dreifðu byggðum. Þá hefur 
línuívilnun orðið til þess að hægja á samþjöppun í sjávarútvegi. Tækninýjungar eru 
sannarlega jákvæðar en nauðsynlegt er að skoða afleiðingar þess að aukins afla er krafist 
á hverja einingu. Sú krafa hefur að öllu jöfnu leitt af sér samþjöppun, fækkun starfa, 
verðfall eigna og brottflutnings íbúa.

LS hefur til nokkurra ára hvatt til þess að línuívilnun gildi fyrir alla dagróðrabáta og bent 
á að þær heimildir hafi ekki nýst að fullu og því hafi ekki skort aflaheimildir til að koma til 
móts við áherslur LS. Svör ráðuneytisins hafa verið á þá leið að verið sé að endurskoða 
5,3% heimildirnar og því verði ekki orðið við því. Það kom því á óvart mitt í vinnu 
starfshópsins að ráðherra skyldi koma með inngrip sem fólst í að minnka stórlega 
aflaviðmið til línuívilnunar og að þær skyldu skerðast um þúsundir tonna.

Viðmiðun til línuívilnunar
Fiskveiðiár Þorskur
2018/2019 3.000 tonn
2019/2020 2.000 tonn
2020/2021 1.050 tonn

LS mótmælir harðlega ákvæði frumvarpsins að ónýttur afli í línuívilnun leggist við
byggðakvóta og þar með að færa þær frá útgerðum dagróðrabáta og setja þær inn í 
aflahlutdeildarkerfið.

Á tímum aukinna áherslna á umhverfismál, ber það í bakkafullan lækinn að skerða 
heimildir til línuívilnunar í stað þess að auka vægi dagróðrabáta. Þó frumvarpið geri ráð 
fyrir 7% aukningu er það langt frá því að vega upp þær skerðingar sem gerðar hafa verið 
á undanförnum þremur árum. Samkvæmt skýrslu MATÍS f. 2014 er sótspor við 
línuveiðar smábáta á þorski aðeins þriðjungur þess sem mælist við togveiðar.

Aðalfundur LS 2020 mótmælir harðlega skerðingu á afla til 
línuívilnunar og hugmyndum sjávarútvegsráðherra að færa 
aflaheimildir þaðan til togskipa með byggðakvóta.

Aðalfundur LS 2020 hafnar því að ónýtt línuívilnun komi til 
viðbótar við byggðakvóta. Verði heimildir aflögu fari þær til 
línuívilnunar og komi til viðbótar næsta ár á eftir. Prósenta 
línuívilnunar verði aukin til þess að fullnýta heimildirnar.
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LS ítrekar tillögur sínar um að línuívilnun verði efld með eftirfarandi hætti:

Aðalfundur LS skorar á stjórnvöld að breyta ákvæði laga um 
línuívilnun þannig að hún gildi fyrir alla dagróðrabáta minni en 30 
brúttótonn og styttri en 15 metrar. Verði 30% við landbeitningu,
20% við uppstokkun og 10% fyrir vélabáta.

Breytingunni er ætlað að tryggja störf í landi sem byggja á vinnu við beitningu, 
uppstokkun og lagfæringar á línu. Jafnframt væri komið til móts við mikinn kostnað við 
útgerð dagróðrabáta sem er óheimilt að nota önnur veiðarfæri en línu og handfæri. Enn 
fremur væri verið að tryggja enn betur aðgang að fiski sem veiddur er á nærmiðum og 
landað nokkrum klukkustundum síðar.

Á undanförnum árum hefur bátum fækkað sem nýtt hafa sér línuívilnun. Helstu ástæður 
þess eru að kostnaður við útgerðina hefur aukist og erfitt hefur reynst að mæta þeim 
áhrifum sem breytingar á lögum um stjórn fiskveiða er varða stærðarmörk 
krókaaflamarksbáta (L 82/2013), höfðu í för með sér varðandi samþjöppun 
veiðiheimilda. Breytingunni er því einnig ætlað að draga úr samþjöppun veiðiheimilda 
hjá dagróðrabátum.

Að lokum bendir LS á skýrslu sem Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri skilaði til 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins í febrúar 2017. Þar er lagt mat á að hvaða 
marki úthlutun atvinnu- og byggðakvóta skilar sér í aukningu á veiðum, löndun og 
vinnslu á einstökum stöðum. Þar segir að línuívilnun hafi mest áhrif á umfang vinnslu á 
einstökum stöðum, þar á eftir komi strandveiðar.

VI. Ávinningur með strandveiðum og línuívilnun

Til strandveiða og línuívilnunar er úthlutað ákveðnu magni sem ætlað er til 
sameiginlegra nota við veiðar dagróðrabáta. Veiðar þessara báta nýtast sjávarbyggðum 
allt í kringum landið og þeim best þar sem aðliggjandi mið eru gjöful. Aflaheimildum til 
þessara veiða er ekki úthlutað á hvern bát og því þarf enga umsýslu kringum veiðarnar 
né flóknar úthlutunarreglur með tilheyrandi utanumhaldi. Heimildir þessar er ekki hægt 
að framselja, framvísa sem veði eða fénýta á nokkurn annan hátt. Þær verða einungis 
nýttar með veiðum hvers og eins.

Allt aðrar reglur gilda um byggðakvóta -  almennan og Byggðastofnunar. Þar er unnið 
eftir flóknu og illa gagnsæju regluverki sem á ekkert skylt við þær reglur sem gilda um 
línuívilnun og strandveiðar.
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VII. Byggðakvótar

Við lestur frumvarpsins vekur það athygli að hversu litlu skuli vera breytt varðandi reglur 
um almennan byggðakvóta og sértækan byggðakvóta (Byggðastofnun). Nokkur atriði 
frumvarpsins vekja jafnvel kátínu við lestur vegna flókinna afbrigða sem ætlað er að vera 
í samningum. Lokamálsliður greinar 15. e. Almennur byggðakvóti

„Aflamark sem er flutt frá eldra fiskveiðiári skal tilheyra aflamarki þess 
fiskveiðiárs sem hófst 1. september næst á undan úthlutun aflamarks."

15. gr. f. Sértækur byggðakvóti

Byggðastofnun skal hafa samráð við sveitarstjórn viðkomandi 
sveitarfélags áður en samningur er undirritaður. Heimilt er að bjóða 
opinberum aðilum, landshlutasamtökum sveitarfélaga, fyrirtækjum 
eða félagsamtökum aðild að slíkum samningum þar sem fram skulu 
meðal annars koma almenn og sértæk markmið hvers verkefnis, 
mælikvarðar, samstarfsaðilar, útfærsla, fyrirkomulag umsýslu og 
eftirfylgni. Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum Byggðastofnunar, 
að setja nánari ákvæði um framkvæmd þessa ákvæðis í  reglugerð, svo 
sem um efni samnings, skilyrði, tímalengd, hlutlæga mælikvarða, mat á 
árangri og nýja og endurnýjaða samninga sem gerðir eru frá og með 
árinu 2020.

Við almennan byggðakvóta er veiðiheimildum úthlutað á hvern bát að undangengnu 
auglýsingaferli. Reglum er breytt ár frá ári. T.d. hvort hámark sem hver bátur getur 
fengið, miðað við að sem flestir bátar fái viðunandi úthlutun eða að hámarkið sé það 
hátt að megnið af veiðiheimildunum fari á togara og aðeins slattar á dagróðrabáta í 
viðkomandi byggðarlagi. Það er í hæsta máta óeðlilegt að dagróðrabátar séu að keppa 
við stórútgerðina um þessar veiðiheimildir.

Líkt og er um almennan byggðakvóta ríkir ógagnsæi um veiðiheimildir sem 
Byggðastofnun hefur til ráðstöfunar. Eftir undirritun samninga, sem jafnvel ganga 
kaupum og sölum við vinnslur, virðist eftirliti og skýrslugjöf vera ábótavant. Hvaða skip 
hafi nýtt aflaheimildirnar, hvert aflanum var ráðstafað og hversu mikið hafi komið til 
vinnslu á hverjum stað. Dæmi þar um er samningur stofnunarinnar sem ber heitið

„Samkomulag um aukna byggðafestu á Þingeyri".

Samkomulagið, er gert á grundvelli reglugerðar 643/2016 og var undirritað 28. ágúst 
2018. Það gildir til 6 ára frá og með fiskveiðiárinu 2018/2019. Einn aðili
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samkomulagsins er Bergur ehf., útgerðaraðili skuttogarans Bergs VE-44 skrnr. 2677. í 
hlut þess koma 337,5 þorskígildistonn af þeim 500 þorskígildum sem samkomulagið 
tekur til. Samkvæmt gögnum Fiskistofu var veiðiheimildunum úthlutað á skipið 
fiskveiðiárið 2018/2019 og á yfirstandandi fiskveiðiári.

Við eftirgrennslan kom í ljós að Bergur VE-44 landaði engum afla á vinnusóknarsvæði nr. 
6 sem Þingeyri tilheyrir eins og kveðið er á um að skylt sé sbr. 7. gr. reglugerðar 
643/2016. Samkvæmt 2. ml. 5. gr. reglugerðarinnar var óheimilt að úthluta skipinu 
aflamarki Byggðastofnunar á yfirstandandi fiskveiðiári þar sem það uppfyllti ekki ákvæði 
um löndun.

Þarna er eftirliti ábótavant hjá Byggðastofnun og Fiskistofu við úthlutun aflamarks. LS 
hefur óskað eftir skýringum frá sjávarútvegsráðuneytinu á þessu háttalagi en þrátt fyrir 
eftirrekstur hefur ekkert svar borist.

Þessu til viðbótar vekur LS athygli á að Útgerðarfélagið Bergur (ÚB) rann nýlega inn í 
Síldarvinnsluna hf (SVN). Það gerðist í gegnum Berg Huginn ehf. (BH) sem keypti ÚB, en 
BH er í eigu SVN.

Á aðalfundum LS er að jafnaði mikil og sterk umræða um byggðakvóta. Skilyrt verði að 
byggðakvóti verði nýttur af dagróðrabátum minni en 30 brt. með löndunarívilnun og 
greiðslutrygging verði sambærileg og hjá fiskmörkuðum. Eftirfarandi var samþykkt á 
aðalfundi LS 2020:

Aðalfundur LS leggur til að heimildir til byggðakvóta verði notaðar við 
atvinnufiskveiðar og úthlutað til sveitarfélaga samkvæmt reglum sem 
mótaðar hafa verið. Rétt til nýtingar byggðakvóta hafa 
dagróðrabátar minni en 30 brt sem skráðir eru í viðkomandi 
byggðarlagi ásamt útgerð þeirra og eru gerðir þaðan út, enda hafi 
viðkomandi uppfyllt framangreint á næstliðnu fiskveiðiári.

Byggðakvóti verði ívilnun á aflaheimildir við löndun með sama hætti 
og um línuívilnun. Auk þess verði allt að 10 tonn eyrnamerkt til 
útgerða þar sem eigandi hefur átt heimilisfesti íbyggðarlaginu 
síðastliðin 3 ár.

Þar sem ekki er fiskvinnsla eða vinnsla sem neitar að taka við aflanum 
skal hann boðinn upp á fiskmarkaði. Fiskvinnsla í viðkomandi 
byggðarlagi hefur forkaupsrétt að afla þeirra báta sem njóta 
byggðaívilnunar. Greiðslufyrirkomulag og greiðslutrygging skal vera 
með sama hætti og hjá aðilum sem kaupa af fiskmörkuðum.
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LS hefur skilning á að samsetning byggðakvóta getur verið með þeim hætti að þar séu 
tegundir sem varla sjást á veiðislóð dagróðrabáta. Náist ekki að skipta þeim tegundum 
fyrir aflaheimildir sem dagróðrabátar geta nýtt væri hægur vandi að gera undantekningu 
á og úthluta þeim til stærri skipa innan viðkomandi byggðarlaga.

Þar sem í frumvarpinu er vitnað til skýrslu starfshópsins vekur LS athygli á töflum í kafla 
„5.3 Ráðstöfun atvinnu- og byggðakvóta milli byggðakjarna". Þar er ekki tekið fram að 
tölur í töflum 3, 4 og 5 á bls. 15, 16 og 17, sem tilheyra strandveiðum, línuívilnun og 
frístundaveiðum séu aflatölur, en þær sem tilheyra byggðakvótum, skel- og 
rækjuppbótum og frístundaveiðum er það sem úthlutað hefur verið til þessara hópa, en 
segja ekkert til um hvað af því var veitt.

Nauðsynlegt hefði verið að starfshópurinn hefði vakið athygli á þessu auk þess að láta 
koma fram hversu mikið af úthlutuninni hefði verið landað á hverjum stað.

VIII. Varasjóður vegna óvæntra áfalla

Í frumvarpinu er lagt til að stofnaður verði varasjóður til að bregðast við óvæntum 
áföllum. Gert er ráð fyrir að í hann fari rúmur tíundi hluti veiðiheimilda sem ætlaður er í 
atvinnu- og byggðakvóta. Ráðherra hafi heimild til að úthluta úr honum árlega. Það 
sem ekki komi til úthlutunar bætist við almenna byggðakvótann.

LS lýsir andstöðu við stofnun varasjóðs. Andstaðan liggur aðallega í tortryggni varðandi 
reglur um úthlutun. Samkvæmt því sem þar er lagt til eru engar undantekningar gerðar. 
Megin uppistaða í þeim er eftirtalin orðanotkun: sem geta haft neikvæð byggðaáhrif, 
vegna verulegra breytinga á aflamarki, ráðherra getur gert samninga við fiskvinnslur.

Í stað varasjóðs verði aflaheimildum sem til hans eru ætlaðar bætt að jöfnu við 
línuívilnun og til strandveiða.

LS vill taka fram að félagið er ekki andvígt því að bregðast eigi við einstaka 
óútreiknanlegum þáttum sem upp geta komið. Slík tilvik yrði hins vegar að meta hverju 
sinni og finna þeim réttan farveg sem ekki er víst að séu innan ramma laga um stjórn 
fiskveiða.

Dæmi þar um sem brugðist var við er loðnubrestur á árinu 1988. Þá var komið til móts 
við útgerðirnar með 10 þúsund tonna heimildum í þorski sem úthlutað var til þeirra. 
Dæmi sem gæti komið upp er lokun á einstök veiðarfæri eða veiðisvæði. Grásleppan 
hefur verið nefnd ef viðskiptasambönd við Bandaríkin eru í hættu vegna meðafla 
sjávarspendýra. Þá yrði að bregðast við og bæta útgerðum grásleppubáta skaðann.
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Skel og rækjubætur -  varasjóður vegna óvæntra áfalla

Í frumvarpinu er lagt til að skel- og rækjubætur falli niður og það hlutfall verði nýtt til 
sérstakra tímabundinna ráðstafana.

Við hrun rækju- og skelveiða var samkomulag um að bæta útgerðum upp veiðitap með 
úthlutun bóta. Bótum vegna rækju var komið á fiskveiðiárið 1999/2000 og vegna 
hörpudisks 2001/2002. Við upphaf þeirra veiða þurftu útgerðir viðkomandi báta að láta 
frá sér þorskkvóta og var það í raun grunnurinn að samkomulaginu.

Með tímanum hefur eignarhald nokkurra þessa báta sem fengu þessar bætur breyst. 
Bátar voru seldir og bætur með. LS leggur til að afnám bóta taki eingöngu til 
framangreinda útgerða og þeirra aðila sem ekki hafa fullnýtt bætur með veiðum og þar 
verði ekki greiddar neinar bætur.

LS er hins vegar sammála að útgerðum sem ekki falla undir framangreint verði greiddar 
bætur. Nefnd verði skipuð undir forystu Byggðastofnunar sem leggi mat á hversu tjón 
þeirra er sem greiðist með varanlegum aflaheimildum. LS vekur athygli á að verðgildi 
1.482 þorskígilda sem lagt er til í frumvarpinu skiptir milljörðum og því afar mikilvægt að 
vandað sé til verka.

Þar til nefnd hefur lokið störfum verði ákvæðið um skel- og rækjubætur áfram í lögum 
en veiðiheimildir sem falla niður samkvæmt framansögðu skiptist milli nýrrar tilhögunar 
línuívilnunar sem LS hefur lagt til og strandveiða til að tryggja 48 daga lágmarksfjölda við 
þær veiðar.
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