
m Samtök fyrirtæ kja  
í sjávarútvegi

Nefndasvið Alþingis 
B.t. atvinnuveganefndar

Reykjavík, 17. febrúar 2021

Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, m. 116/2006, 
með síðari breytingum (atvirmu- og byggðakvótar o.fl.)

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa teldð til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari breytingum (atvinnu- ogbyggðakvótar o.fl.), 418. mál 
á 151. löggjafarþingi.
Fyrir liggur að starfshópur, skipaður af ráðherra í apríl 2019, hvers hlutverk var að endurskoða 
meðferð og ráðstöfun 5,3% aflaheimilda sem ríkið fer með forræði yfir, lauk störfum og sldlaði 
skýrslu til ráðherra sem birt var 21. febrúar 2020. f kjölfarið var hagaðilum boðið að skila inn 
athugasemdum við tillögur starfshópsins, sem samtökin gerðu í marsmánuði 2020. f kjölfar þess 
voru birt drög að því frumvarpi sem hér er til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda sem samtökin 
gerðu einnig athugasemdir við í september 2020. Við yfirferð á fyrirliggjandi fmmvarpi er ljóst að 
ekld er nema að litlu leyti tekið tillit til athugasemda samtakanna sem gerðar hafa verið á fyrri 
stigum.

Afstaða samtalcanna
Það er mildð keppikefli, og um það ríkir samstaða, að reka eigi íslenskan sjávarútveg sem 
samkeppnishæfa atvinnugrein í fremstu röð á sínu sviði í heiminum og án ríldsstyrkja. Með 
kvótakerfinu varð grundvallarbreyting á sldpulagi íslensks sjávarútvegs. Ábyrgðin á nauðsynlegri 
hagræðingu var lögð á atvinnugreinina og stærstur hluti hlutdeildar í aflahlutdeildarkerfinu hefur 
sldpt um eigendur síðan kerfinu var komið á. Arðsemi greinarinnar hefur auldst með jákvæðum 
áhrifum á íslenskt efnahagslíf. Með aflahlutdeildarkerfinu, og með samstöðu um sjálfbæra nýtingu 
fisldstofna, hefur tekist að byggja upp fjölmörg fyrirtæld í fremstu röð.
Þrátt fyrir framangreint hafa aflaheimildir í gegnum tíðina verið teknar í verulegum mæli af 
aflahlutdeildarhöfum og þær færðar í mörgum tilvikum til aðila sem áður hafa selt þær frá sér eða 
að engu leyti til þeirra unnið. Þannig hefur verið gengið á hlut þeirra sem hafa fiskveiðar að 
aðalatvinnu og tekjumöguleikar þeirra skertir, á meðan öðmm hefur verið ívilnað á sama tíma.

A) Um nýja 15. gr. d„ e. og f. (skiptingu aflamagns, almenna og sértæka byggðakvótann)
Framkvæmd byggðakvóta, hvort sem er hins almenna eða þess sértæka, hefur frá öndverðu reynst 
illa og verið lituð pólitískum afskiptum af hendi stjórnmálamanna, bæði á sveitarstjórnarstigi og á



sviði landsmálanna. Margar skýrslur hafa verið gerðar í gegnum tíðina um áhrif og framkvæmd 
byggðakvótans. í þeim úttektum hefur niðurstaðan jafnan verið sú að afar talcmarkaður, ef nokkur, 
ávinningur hlýst almennt af þeim aðgerðum sem úthlutun byggðakvóta felur í sér og er ætlað að 
ná fram. Þvert á móti hefur fyrirkomulagið og kerfið í kringum byggðakvótana grafið undan 
fyrirtækjum í sjávarútvegi sem eru stoðir byggða víðs vegar um landið. Þá leiðir kerfið af sér sóun 
á verðmætum þar sem mun meiri verðmæti myndu skapast ef sú hlutdeild sem ætlað er til 
byggðakvóta yrði hluti af aflahlutdeildarkerfinu.
Samtökunum er ljóst að byggðakvóti, hvort sem um almenna eða sértæka hlutann er að ræða, 
verður ekki aflagður í einni svipan. Samtökin telja engu að síður þjóðhagslega brýnt að stefnt verði 
að því að afnema reglur um byggðakvóta og fella það aflamark, sem varið hefur verið til 
byggðakvóta til þessa, undir aflahlutdeildarkerfið.

B) Um nýja 15. gr. g. (strandveiðar)
Samtökin hafa ítrekað lýst þeirri afstöðu að hætta eigi strandveiðum og fella aflamark, sem teldð 
hefur verið af öðrum og ráðstafað til þessara veiða, undir aflahlutdeildarkerfið. Reynslan sýnir 
okkur að strandveiðar hafa eldd styrkt byggð eða treyst atvinnu í sjávarbyggðum. Mörg hundruð 
bátar eru gerðir út í skamman tíma til að sækja fisk sem auðveldlega mætti sækja með skipum sem 
gerð eru út í afla- og krókaaflamarkskerfunum. Fiskvinnslufyrirtæki þurfa hráefni allt árið, en 
strandveiðar geta ekld stuðlað að öruggum eða arðbærum rekstri vegna þess í hve skamman tíma 
þær standa, einkum með tilliti til þess að strandveiðar eru af stórum hluta stundaðar af aðilum sem 
hafa ekld fiskveiðar að aðalatvinnu heldur frekar áhugamennsku. Þá er aðstaða til meðferðar afla 
misjöfn um borð í skipum sem stunda strandveiðar og strandveiðitíminn óheppilegur með tilliti 
til markaða, vinnslunnar, sumarleyfa og fleira. Jafnframt er sú veiðislóð sem nýtt er til strandveiða 
ekld til þess fallin að hámarka verðmæti. Reynslan hefur enda sýnt að í mörgum tilvikum eru gæði 
hráefnis, sem þar berst að landi, eldd sem skyldi. Þar koma til þættir sem nauðsynlegt er að huga 
mun betur að í ljósi þess að þessi fiskur fer inn í sömu virðiskeðju til útflutnings og annar fiskur og 
getur þannig skaðað mildlvæga útflutningshagsmuni. Hér væri þarft að staldra við og rýna 
heildarábrifin af strandveiðum.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að til strandveiða komi fast hlutfall af þorsldgildum í heild. Þannig 
verði árlegur leyfilegur heildarafli til strandveiða eins konar ígildi „hópaflahlutdeildar" af öllum 
fisktegundum. Þetta þýðir t.d. að eftir því sem skerðingar aflaheimilda til þorskveiða í því 
augnamiði að leyfa þorskstofninum að vaxa ganga til baka vegna árangurs þeirrar aðgerðar þá fari 
þær aflaheimildir sem þessu nemur ekld til þeirra sem skerðingu sættu heldur til nýrra aðila til 
strandveiða. Samtöldn telja þetta fráleita ráðstöfun og að nær væri að aflaheimildir þessar færu til 
þeirra sem hlutdeildina eiga og sætt hafa skerðingunum. Samtökin leggja þunga áherslu á að 
aflamagn til strandveiða verði eldd auldð með neinum hætti á kostnað atvinnuveiðanna.
Frumvarpið gerir ráð fyrir að felld verði á brott takmörkun á því á hvaða vikudögum heimilt er að 
stunda strandveiðar. Verði það gert þá mun sú aðgerð að mati samtakanna grafa undan 
sóknarstýringu strandveiðanna. Eldd verður betur séð en að sá afli sem þessum bátafloldd er 
ætlaður geti þá náðst fyrr á veiðitímabilinu, sem skapar þrýsting á að veiðar verði ekki stöðvaðar 
við þær aðstæður þegar heildarafli hefur náðst. Þær aðstæður leiða í kjölfarið til þrýstings á flutning
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meiri aflaheimilda til strandveiðiflotans á kostnað annarra sem fiskveiðar stunda með tilheyrandi 
tjóni. Þessar afleiðingar eru því miður þeldctar.
Á árinu 2019 var reglum um strandveiðar breytt með þeim hætti að heimildir til veiða á öllum 
veiðisvæðum yfir allt veiðitímabilið voru í einum sameiginlegum potti en þeim eldd sldpt niður á 
veiðisvæði og veiðitímabil eins og áður. Þannig var eldd ráðgert að stöðva veiðar fyrr en sýnt þætti 
að heildarafla sem ætlaður væri til strandveiða á öllu svæðinu yfir allt tímabilið yrði náð. Með þessu 
móti var skapað fyrirkomulag þar sem þeim sem veiða á því svæði við Vesturland og Vestfirði þar 
sem fiskurinn gefur sig fyrst á vorin var veitt samkeppnisforskot um aflann í pottinum á kostnað 
þeirra sem veiða á öðrum svæðum þar sem aflinn glæðist síðar ef kæmi til þess að veiðar yrðu 
stöðvaðar fyrir lok veiðitímabilsins. Þannig myndu þeir sem veiddu á öðmm svæðum mæta 
afgangi og fá skertan hlut. Hætt er við að þessi vandi aukist enn með auknu sólcnaraðgengi 
snemmsumars við landið vestanvert.
Þessu til viðbótar slcal bent á þá þróun að bátum á strandveiðum hefur fjölgað að undanfömu og 
strandveiðiaflinn hefur einnig farið vaxandi. Ljóst er að núverandi fyrirlcomulag felur í sér hvata til 
breyttrar slcráningar báta í veiðilcerfi og fjölgunar á strandveiðum og þannig vaxandi þrýstings á 
aulcningu veiðiheimilda í strandveiðilcerfinu á lcostnað atvinnuveiðanna. Brýnt er að Álþingi tald 
fyrir slílca þróun.
f frumvarpinu er lagt til að ráðherra geti með reglugerð lcveðið nánar á um sldptingu landsvæða og 
aflaheimilda á tímabil og landsvæði. Hér er aðeins um heimildarálcvæði að ræða og hefur því verið 
horfið frá þeirri breytingu sem frumvarpsdrögin gerðu ráð fyrir, þ.e. að færa fyrirkomulag 
svæðasldptingar ótvírætt í sama horf og var í eldri lögum fyrir samþyldct laga nr. 22/2019. Samtölcin 
telja mildlvægt að að hverfa aftur til fyrra horfs og leggja því til að slcylt verði að stjórna þessum 
veiðum eftir umræddum svæðum og ætla þeim aflamagn með sama hætti og áður gilti.
Lolcs slcal valdn athygli á því að stælckun aflapotts til strandveiða hefur verið árviss. Flutningsmenn 
slílcra tillagna hafa stutt mál sitt með þeim rölcum að það sé í þjóðarhag að allur heimilaður þorslcafli 
til strandveiða náist. Við þetta má gera þá athugasemd að haglcvæmara væri, og hagstæðara út frá 
sjónarmiðum um byggðafestu, að nýta þessar aflaheimildir í atvinnuveiðum sem stundaðar eru á 
ársgrundvelli.
Sú þróun, sem verið hefur í reglum um strandveiðar, í þá átt að bora fleiri göt í virlca fislcveiði- 
stjórnun, er áhyggjuefni. Milcilvægt er að umræðan byggi á sldlningi og slcýrri sýn.

C) Um nýja 15. gr. h (línuívilnun)
Afstaða samtalcanna hefur löngum verið sú að reglur um línuívilnun fela í sér mismunun á milli 
útgerðarfloldca og lcoma í veg fyrir framþróun í veiðum með því að halda í gamlar og óhaglcvæmar 
starfsaðferðir. Fyrirlcomulag þeirra veiða, sem línuívilnun nýtist í, er að leggjast af.
f frumvarpinu er ráðgert að ónýttri línuívilnun verði úthlutað sem almennum byggðalcvóta í 
samræmi við hlutdeild einstalcra byggðarlaga á undangengnum árum. Samtöldn lýsa sig 
sérstaklega andvíg þessari tillögu og telja raunar að ónýttar hlutdeildir í hverjum þeim þáttum sem 
falla undir 5,3% lcvótann, og rílcið fer með forræði yfir, eigi að falla undir aflahlutdeildarlcerfið. 
Leggja ber línuívilnun af og fella það aflamarlc sem eyrnamerlct hefur verið línuívilnun undir 
aflahlutdeildarlcerfið og telja samtöldn tilefni línuívilnunar raunar þrotið.
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D) Um nýja 15. gr. j (Tilraunaverkefni til byggðaþróunar)
f frumvarpinu er lagt til það nýmæli, sbr. tillaga að nýrri 15. gr. j„ að heimilt verði að semja um 
nýtingu almenns byggðakvóta eða aflaheimilda vegna ónýttrar línuívilnunar til tilraunaverkefna 
um aukna fjölbreytni atvinnulífs innan vinnusóloiarsvæða. f athugasemdum sem fylgja ákvæðinu 
segir að slíkt gæti t.d. átt sér stað með tilfærslum á aflaheimildum milli byggðakjarna innan sama 
vinnusóknarsvæðis, enda væri sambærilegum verðmætum ráðstafað til að efla aðra atvinnu- 
starfsemi. Samtöldn lýsa sig mótfallin þessari tillögu og árétta þá afstöðu sína að kerfið í kringum 
þá aflahlutdeild sem ríkið hefur forræði yfir sé sóun á verðmætum. Því er vísað til þess sem hér að 
framan segir í athugasemdum um ráðstöfun aflaheilda í almennan og sértækan byggðalcvóta, 
strandveiðar og til línuívilnunar.

E) Um nýja 15. gr. k  (Varasjóður vegna óvæntra áfatia)
Með tillögu að nýrri 15. gr. k er gert ráð fyrir að því sem áður var ráðstafað í rækju- og skelbætur 
verði ráðstafað í varasjóð vegna óvæntra áfalla. í þessu skyni er fyrirhugað að veita ráðherra heimild 
til að ráðstafa 10,52% af því aflamagni sem fellur undir þá 5,3% aflahlutdeild sem ríldð fer með 
forræði yfir í nýjan varasjóð vegna óvæntra áfalla. Samtökin eru mótfallin því, að því sem áður var 
ráðstafað í rækju- og skelbætur skuli nú ráðstafað í varasjóð vegna óvæntra áfalla. Standi vilji til 
þess að bæta þeim skipum sem áður nutu rækju- og skelbóta afnám þeirra, sbr. nýtt 
bráðabirgðaákvæði XXII sem finna má í 6. gr. frumvarpsins, er fremur mælst til þess að það verði 
gert á grundvelli þeirrar hlutdeildar sem ráðstafað hefur verið til rækju- og skelbóta sl. fáein ár. Sú 
5,3% aflahlutdeild sem ríldð hefur forræði yfir myndi þá lældca hlutfallslega. Þá lýsa samtökin sig 
mótfallin því að því sem kann að standa eftir ónýtt við lok hvers fiskveiðiárs skuli færast sem viðbót 
við almennan byggðakvóta.

F) Um bráðabirgðaákvæði XXII (bætur vegna afnáms rækju- og slcelbóta)
Samtökin leggjast gegn fyrirætlan um ráðstöfun bóta til handhafa rækju- og skelbóta með úthlutun 
aflahlutdeildar að jafngildi 1482 þorsldgildistonnum, enda er gert ráð fyrir að þær bætur verði 
teknar af hlutdeildarhöfum í króka- og aflamarkskerfinu. Þá verður að telja verulegan vafa leika á 
um grundvallarforsendur ráðstöfunarinnar, þ.e. að a) handhafar rækju- og skelbóta hafi sannanlega 
gefið frá sér aðrar aflahlutdeildir í sldptum fyrir skel- eða rækjuveiðileyfi og b) ekld selt frá sér 
viðkomandi heimildir. Forsvaranleg athugun á þessum forsendum ætti að vera frumskilyrði þess 
að ráðstöfun sem þessi sé yfir höfuð lögð til meðferðar fyrir Alþingi.
Sérstök athygli er valdn á því að í frumvarpsdrögum, sem birt voru í samráðsgátt stjórnvalda í 
september 2020, var eldd gert ráð fyrir úthlutun aflahlutdeildar til skel- og rækjubótaþega. Þar var 
þvert á móti gert ráð fyrir afnámi rækju- og skelbóta í hóflegum slcrefum á tveggja ára tímabili án 
þess að annars konar bætur kæmu fyrir. í almennum athugasemdum sem fylgdu frumvarps- 
drögunum sagði eftirfarandi um þá ráðstöfun:

„Til skoðunar kæmi við matáslíkri ráðstöfun hvernighún kæmi niðurí heildsinni oggagnvart 
einstökum aðilum og hvaða sjónarmið hvíldu að baki henni. í  því mati skiptir máli að við 
upphafráðstöfunarþeirra aflaheimilda sem um ræðir var Ijóst að hún væri tímabundin,
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fyrst um sinn til ákveðins Jyrirfram tiltekins tíma, en síðar aðeins til eins árs í  senn, sbr. 
orðalagl. tl. 1. mgr. 10. gr. Verður því að telja að þeirsem þessa úthlutun hafi þegið njóti 
ekki þeirra vemdar stjómarskrár sem handhafar aflahlutdeilda hafa verið taldir njóta, 
enda verði því ekki haldið fram að þeir hafi í  stundað veiðamar ígóðri trú um möguleika 
sína til að halda veiðum áfram ótímabundið. Engu að síður er lagt til ífrumvarpinu að skel- 
og rækjubætur verðifelldar niður í skrefum á tveggja ára tímabili til að veita handhöfum skel- 
og rækjubóta hæfilegan tíma til aðlögunar. Er það einnig í samræmi við sjónarmið að baki 
upphaflegri úthlutun skel- ogrækjubóta. " [áherslubreytingar samtakanna]

Af tilvitnuðu orðum er ljóst að yfirlýst afstaða sjávarútvegsráðherra er skýr um það að skel- og 
rækjubótaþegar geti ekki talist í góðri trú um möguleika sína til að halda veiðum áfram 
ótímabundið. Jafnframt er afstaða ráðherra skýr um það að skel- og rækjubótaþegar njóti ekki 
þeirrar verndar stjórnarskrár sem handhafar aflahlutdeildar hafa verið taldir njóta. Frá því að skel- 
og rækjubótum var lcomið á fót hefur enda verið ljóst að um tímabundna aðgerð væri að ræða í því 
skyni að veita handhöfum rækju- og skelbóta tíma til aðlögunar. Eftir því sem árin hafa liðið hafa 
bæturnar farið lækkandi með árunum, eins og til stóð.
Allt frá árinu 2011 hafa verið uppi áform um afnema bæturnar. Bæði á 139. og 140. löggjafarþingi 
lögðu þáverandi sjávarútvegsráðherrar fram fmmvörp á Alþingi þar sem gert var ráð fyrir afnámi 
rækju- og skelbótanna bótalaust gagnvart viðkomandi handhöfum. Ljóst er því að löngum hefur 
legið fyrir að skel- og rækjubótaþegar þyrftu að þola niðurfellingu slíkra bóta og geta þeir því ekld 
talist hafa lögmætar væntingar um annað. Ekkert kemur fram í fyrirliggjandi frumvarpi sem mælir 
gegn þessu og því vekur þessi óútskýrða kúvending af hálfu ráðherra frá áður kynntum áformum í 
samráðsgátt upp áleitnar spurningar. Það sama á við um þau óljósu markmið sem búa að bald 
henni, þ.e. að með ráðstöfuninni sé höfð „hliðsjón afbyggðasjónarmiðum og byggðafestu." Eklcert 
kemur fram í frumvarpinu sem styður að sú verði raunin eða að þessum markmiðum verði eldd 
náð án þess að ganga á rétt núverandi hlutdeildarhafa og veikja þannig aðrar byggðir á móti. Eldd 
verður annað ráðið en að hagsmunir heildarinnar hafi verið látnir víkja fyrir hagsmunum fárra.
Með vísan til framangreinds telja samtökin rétt að gjalda varhug við órökstuddri og fyrirvaralausri 
kúvendingu ráðherra er snýr að uppgjöri á skel- og rækjubótum. í frumvarpinu er engin tilraun 
gerð til að réttlæta bótagreiðslur til handhafa rækju- og skelbóta sem gert er ráð fyrir. Þá er það enn 
fremur mat samtakanna að gera verði ríkari lcröfur til rökstuðnings að baki skerðingar hlutdeildar 
en finna má í frumvarpinu. Um það segir eftirfarandi í almennum athugasemdum sem fylgja 
frumvarpinu:

„Fræðimenn telja að verði gengið fram  úr hömlu við skerðingu þeirra atvinnuréttinda sem 
felast í handhöfn aflaheimilda geti það varðað bótum samlcvæmt eignarréttarálcvæði 
stjórnarskrárinnar. Við mat á slíkri ráðstöfun myndi skipta máli hvernig hún kæmi niður í 
heild sinni og gagnvart einstökum aðilum og hvaða sjónarmið hvíldu að baki henni. Telja 
verðurað meðframangreindri almennri ráðstöfun, meðalannars með hliðsjón afþeirri stefnu 
sem mörkuð hefur verið í framangreindum dómum Hæstaréttar, sé ekki gengið svo nærri 
réttindum fyrri hlutdeildarhafa að varði skaðabótum. Um leið er leitast við að taka tillit til 
hagsmuna þeirra sem hafa fengið úthlutað aflamagni á grundvelli skel- og rækjubóta um

f framangreindri tilvitnun er einfaldlega fullyrt að sú skerðing sem hlutdeildarhafar í afla- og 
krókaaflamarkskerfinu sæti sé svo léttvæg að ekki varði skaðabótum, án þess sú niðurstaða sé 
studd sérstökum rökum. Þessu hafna samtökin alfarið og telja þvert á móti öll rök hníga til þess að
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órökstuddar og illa ígrundaðar fyrirætlanir um að gera upp skel- og rekjubætur, með því að skerða 
aflahlutdeild núverandi handhafa aflahlutdeilda, feli í sér bótaskylda athöfn.
Ljóst er að sé ætlunin að svipta hlutdeildarhafa með einhverjum hætti áunnum réttindum sem 
tengjast aflahlutdeild er löggjafinn bundinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar, þar á meðal reglum er 
lúta að vernd atvinnuréttinda á grundvelli 72. gr. stjórnarskrárinnar, svo og sjónarmiðum á borð 
við jafnræðisreglu stjórnsldpunarréttar, stjórnskipulegt meðalhóf, réttmætar væntingar og réttar- 
öryggi, sem hafa þýðingu við túlkun vemdarinnar. Verður eldd séð af athugasemdum að gætt hafi 
verið að þessum grundvallarforsendum við smíði frumvarpsins. í öllu falli er einsýnt að gera verður 
ríkari kröfur til umfjöllunar um forsendur og efnislegs rökstuðnings um svo veigamikið atriði. 
Einkum og sér í lagi þar sem ekkert liggur fyrir um að þær forsendur sem búa að bald séu á rökum 
reistar. Þá vekur fyrirliggjandi fmmvarp spurningar um jafnræði gagnvart þeim aðilum sem kynnu 
að hafa sætt skerðingum við upphaf kvótakerfisins þegar þeim var úthlutað skelfiskkvóta á 
svæðum utan Breiðafjarðar.
Samtökin telja nauðsynlegt að benda á að nytjastofnar sjávar eru talonörkuð auðlind og geta bæði 
minnkað og stækkað, komið og farið, bæði til lengri og skemmri tíma, jafnvel alfarið, hvort sem það 
kynni að vera af mannanna völdum, af náttúrunnar hendi, breytingum á hitastigi sjávar, áhrifum 
sjúkdóma, o.s.frv. Nærtækt er að nefna ástand humars um þessar mundir þar sem viðkomubrestur 
hefur orðið, nýliðun lítil sem engin og ástandið á mörkum þess að humarveiðar verði stöðvaðar. Þá 
hefur orðið loðnubrestur sl. tvö ár.
í þessu samhengi er rétt að nefna að þeir sem fengu úthlutað humar- og loðnukvóta með reglugerð 
nr. 44/1984, þegar aflahlutdeildarkerfinu var komið á, þurftu að sæta skerðingu á sínum tíma, líkt 
og gilti um þá sem fengu úthlutaðan skelfiskkvóta. Hið sama gildir um úthafskarfa, en þar þurftu 
aðilar að láta af hendi aflahlutdeild gegn úthlutun lcvóta í úthafskarfa, en þær veiðar hafa hrunið í 
kjölfarið. Því verður að telja nauðsynlegt að gjalda sérstakan varhug við því fordæmi sem hér kynni 
að skapast.
Að endingu verður að gera athugasemdir við að skv. bráðabirgðaákvæðinu og athugasemdum sem 
því fylgja, er gert ráð fyrir að aflahlutdeildir handhafa rækju- og skelbóta til bæði rækju- og 
skelveiða falli eldd niður þrátt fyrir þá aflahlutdeild sem gert er ráð fyrir að þeir fái úthlutað. Það 
vekur enn upp þá spumingu hvers vegna gert skal upp við viðkomandi aðila með þeim hætti sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir.

G) Niðurlag
Að lokum ber að nefna, að frumvarpið gengur fyrst og síðast í þá átt að styrkja og festa ráðstöfun 
5,3% aflaheimilda, sem ríkið fer með forræði yfir, í sessi. Það er í andstöðu við stefnu samtakanna 
eins og hér að framan hefur verið vildð að. Þær ráðstafanir og úthlutanir sem gerðar em á grundvelli 
framangreindra 5,3% aflaheimilda falla margar hverjar um sig sjálfar, skila ekld tilætluðum árangri 
og eru eldd nýttar að fullu. f því ljósi væri réttast að skoða frekar, standi vilji til þess að viðhalda 
meðferð og ráðstöfun aflaheimilda sem ríldð fer með forræði yfir, að lældca heildina niður úr 5,3%. 
Mildlvægt er að við slíka ráðstöfun verði verðmætum ráðstafað aftur inn í aflahlutdeildarkerfið. 
Aðeins þannig er bæði hagkvæm nýting nytjastofna og hámarksverðmætasköpun aflaheimilda 
tryggð.
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Með vísan til alls framangreinds leggja samtöldn til að frumvarpið nái eldd óbreytt fram að ganga 
og hvetja til heildarendurskoðunar á fyrirhuguðum breytingum í virku samráði við samtökin og 
aðra hagaðila.

F.h. Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
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