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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 (atvinnu- 
og byggðakvótar o.fl.)

Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögnum um framangreint frumvarp skv. þingskjali 625 á 
151. löggjafarþingi 2020 -  2021. Mál nr.: 418 - stjórnarfrumvarp. Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar tók 
erindið fyrir á 515. fundi þann 23. febrúar 2021. Á fundinum var svofelld bókun samþykkt:

ífrumvarpinu er bráðabirgðaákvæði XXII sem bætist við lögin. Þar er lagt til að ráðstafa bótum til 
handhafa skel- og rækjubóta með úthlutun aflahlutdeildar að jafngildi 1482 þorskígildistonnum. Þessar 
bætur verði gerðar upp með varanlegum hætti með því að skerða aflahlutdeild handhafa í króka- og 
aflamarkskerfinu. Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar mótmælir því að tilteknum bótaþegum verði afhent 
aflahlutdeild með því að skerða á móti aflahlutdeild annarra aðila í  sjávarútvegi. íþessu sambandi má 
benda á að samkvæmt frumvarpsdrögum sem birt voru ísamráðsgátt stjórnvalda íseptember 2020, var 
ekki gert ráð fyrir úthlutun aflahlutdeildar til skel- og rækjubótaþega. Þar var þvert á móti gert ráð fyrir 
afnámi rækju- og skelbóta í hóflegum skrefum á tveggja ára tímabili án þess að annars konar bætur 
kæmu fyrir. ífyrirliggjandi frumvarpi er því um kúvendingu að ræða hvað varðar uppgjör á skel- og 
rækjubótum. Sé það vilji ríkisins að gera upp skel- og rækjubætur þarfþað að gerast innan 5,3% 
veiðiheimildanna en ekki með skerðingu á aflahlutdeild núverandi handhafa aflahlutdeilda.

ífrumvarpinu erþví haldið fram að sú skerðing sem hlutdeildarhafar í afla- og krókaaflamarkskerfinu 
sæti sé svo léttvæg að ekki varði skaðabótum. Að mati bæjarstjórnar Grindavíkur eru hins vegar líkur á 
því að með skerðingu á aflahlutdeild núverandi handhafa gæti ríkið skapað sér bótaábyrgð með ærnum 
kostnaði. Að auki gætu þær athafnirskapað varhugaverð fordæmi umfrekari íhlutanir og skerðingar.

Það er niðurstaða bæjarstjórnar Grindavíkurbæjar að leggjast gegn frumvarpinu eins og það liggurfyrir 
og er vísað tilframangreindra athugasemda í því sambandi.

Framangreind bókun tilkynnist hér með.
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