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Efni: Frumvarp til fjárlaga 2022

Samantekt:

Samtök fyrirtækja ísjávarútvegi lýsa áhyggjum affjárskorti til rannsókna á lífríki sjávar. Staðan 
er nú orðin sú í  nafni forgangsröðunar og vegna fjárskorts Hafrannsóknastofnunar, að þegar 
gerð er athugasemd viðniðurfellingu smærri verkefna, sem þó eru nauðsynleg vegna veiðanna 
er svaraðm eðspurningu um hvaða önnur nauðsynleg verkefni menn vildu þá heldur fella niður 
í  staðinn. Má því segja að starfsemi stofnunarinnar sé komin ísjálfheldu sem nauðsynlegt er 
að leysa hana úr.

*  *  *

Vísað er til fyrirliggjandi frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2022. Með umsögn þessari vilja Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) koma á framfæri nokkrum athugasemdum.

Í júní á þessu ári birti Hafrannsóknastofnun (HAFRÓ) ráðgjöf fyrir yfirstandandi fiskveiðiár, sem 
stendur frá 1. september 2021 til 1. september 2022. Þar voru helstu tíðindin að þorskafli 
samkvæmt aflareglu er 227.737 tonn, en á síðasta fiskveiðiári var hann tæplega 257.000 tonn. 
Samdrátturinn á milli ára er því um 13%, en þar áður hafði samdrátturinn verið 6%. 
Niðurskurðinn er því mikið högg fyrir þjóðarhag.

Að mati samtakanna er sérstaklega mikilvægt að efla og bæta verulega rannsóknir á lífríki 
sjávar og að HAFRÓ fái fullnægjandi fjármagn til nauðsynlegra rannsókna. Auk þess að vera 
forsenda sjálfbærrar nýtingar á fiskistofnum mynda hafrannsóknir nauðsynlegan grunn að 
upplýsingum og kynningu á sjávarútvegi á erlendum mörkuðum, sem tryggir samkeppnishæfni 
atvinnugreinarinnar. Rétt er að benda á að 98% af íslensku sjávarfangi eru seld á alþjóðlegum 
markaði þar sem samkeppni er hörð.

Fjárlagaliður 13.2 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í  sjávarútvegi

Undir málaflokkinn falla verkefni Hafrannsóknastofnunar, smíði hafrannsóknaskips, 
Verkefnasjóður sjávarútvegsins og framlög til ýmissa samninga og verkefna í sjávarútvegi og 
fiskeldi, svo sem vegna rannsókna, þróunar og nýsköpunar. Helstu breytingar á fjárheimildum 
málaflokksins eru eftirtaldar:

- Fjárheimild lækkar um 900 m.kr. vegna smíði nýs hafrannsóknaskips.

- Fjárheimild lækkar um 120 m.kr. þar sem tímabundið fram lag til HAFRÓ vegna
mælinga á stofnstærð loðnu fellur niður.
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Hlutdeild málaflokksins í  aðhaldskröfu málefnasviðsins nemur 97 m.kr.
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Á undanförnum árum hefur krafa stjórnvalda verið sú að hagræða í rekstri HAFRÓ. Samkvæmt 
ársskýrslu HAFRÓ hafa slíkar hagræðingarkröfur leitt til þess að „dregið hefur úr 
grunnrannsóknum stofnunarinnar og dregið hefur verulega úr vöktun sumra nytjastofna. Þá 
hefur ekki verið hægt að sinna sem skyldi rannsóknum tengdum loftslagsbreytingum. Vöktun 
á lífríki hafs og vatna er kostnaðarsöm en þær upplýsingar eru nauðsynlegar e f veita á ráð um 
skynsamlega nýtingu auðlindanna [...] Upplýsingaskortur getur því leitt til lægri ráðgjafar um 
heildarafla og þar með minni gjaldeyristekna þjóðarbúsins."

Áskoranir á næstu árum í sjávarútvegi tengjast breytingum í umhverfi, svo sem breytingum á 
loftslagi, vistkerfi sjávar og útbreiðslu fiskstofna. Þá eru öflugar rannsóknir nauðsynlegar til að 
fylgjast með þeim breytingum sem eiga sér stað á íslenskum hafsvæðum og krefjast 
grunnrannsókna og aukinnar vöktunar, til dæmis breytingum í útbreiðslu og göngum 
loðnustofnsins. Svo þetta sé möguleiki þurfa stjórnvöld að gera hér bragarbót. Þess sér því 
miður ekki stað í frumvarpi til fjárlaga þar sem hlutdeild málaflokksins í aðhaldskröfu 
málefnasviðsins nemur 97 milljónum króna. Það er rétt að taka undir að gæta skal aðhalds í 
útgjöldum úr sameiginlegum sjóðum. En í tilfelli Hafrannsóknarstofnunar skal á það bent, að 
vandaðar rannsóknir eru forsenda þess að auðlindin í hafinu verði nýtt á ábyrgan og sjálfbæran 
hátt. Þá má bæta því við að fiskveiðistjórnunarkerfið hvílir á vísindalegri nálgun við nýtingu. 
Útgjöld til hafrannsókna geta því skilað margföldum ávinningi. Og um það eru mörg dæmi.

Þörfin á hafrannsóknum

Samtökin hafa ítrekað lýst þungum áhyggjum af fjárskorti til rannsókna á lífríki sjávar. Miðað 
við þarfir sjávarútvegsins má segja að starfsemi HAFRÓ sé komin í öngstræti. Hafa ber í huga 
að nýting sjávarauðlinda og tækifæri til sölu afurða á bestu útflutningsmörkuðum gera miklar 
kröfur til hafrannsókna og vísinda í heimi nútímans. Viðvarandi fjárskortur og mannekla hefur, 
það sem af er þessari öld, leitt til samfellds samdráttar í rannsóknum á sviði vistfræði og 
haffræði og skyldra greina, en vöktun á nytjastofnum hefur eðlilega haft forgang að 
fjármunum.

Engu að síður er það svo, að verulega vantar upp á að vöktun á nytjastofnum sé sinnt sem 
skyldi. Þá hafa rannsóknir á nýtingu fjölmargra minni fiskistofna ekki verið stundaðar með 
ásættanlegum hætti. Er þetta óásættanlegt og hefur ýmsar óæskilegar afleiðingar. Hér er 
nauðsynlegt og löngu tímabært að gerðar verði ráðstafanir með myndarlegri eflingu á 
hafrannsóknum.

Á sama tímabili hafa umhverfisaðstæður á Íslandsmiðum breyst með þeim hætti að streymi 
hlýsjávar kringum landið hefur þyngst hlutfallslega og nú teygir hlýsjávarsvæðið sig langt 
norður og vestur fyrir landið þar sem áður var kaldari sjór. Þessi breyting hefur haft víðtækar 
afleiðingar fyrir lífríkið, til dæmis á útbreiðslu loðnu, ýsu og fleiri tegunda til norðurs, auk þess 
sem þekkt sambönd, sem áður höfðu verið metin, þarfnast nú endurmats við breyttar 
aðstæður. Á sama tíma hafa stórir nytjastofnar uppsjávarfiska gengið inn á Íslandsmið; síld, 
kolmunni og makríll. Þessar aðstæður skapa þörf á verulega auknum rannsóknum af ýmsum 
ástæðum, bæði tengdum samningum um hlut Íslands úr deilistofnum og þörfum vegna
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stofnmats og rannsókna á áhrifum þessara fiska á fæðuvefinn og vistkerfin á svæðinu — sem 
aftur gerir auknar kröfur um dýrt úthald rannsóknarskipa. Sömu sjónarmið eiga við um 
loðnurannsóknir og loðnumælingar alveg sérstaklega, eins og glögglega hefur komið í ljós á 
undanförnum árum, og aldrei skýrar en veturinn 2019 og aftur 2020 og 2021 þegar 
loðnuútgerðir stóðu sjálfar að og kostuðu að verulegu leyti loðnuleit og loðnumælingu í 
samstarfi við HAFRÓ. Það skýtur því einkar skökku við að það sé ekki haldið áfram með framlag 
til mælinga á stofnstærð til loðnu. Í raun hefur sjaldan verið jafn mikilvægt og nú að vakta og 
rannsaka loðnu, en til upprifjunar má nefna að á árunum 2019 og 2020 var ekki gefið út 
aflamark til veiða á loðnu.

Mikilvægt er að aðhaldskrafan í frumvarpinu leiði ekki til þess að tilteknir fjármunir, sem 
ætlaðir eru í ákveðnar rannsóknir (kortlagningu hafsbotnsins, loðnurannsóknir og rannsóknir 
á atferli humars) verði notaðir í önnur verkefni.

Til viðbótar má nefna alþjóðlegar kröfur almennt um varúðarleið við stjórn fiskveiða og 
vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða. Á báðum þessum sviðum vantar talsvert upp á að brýnni 
rannsókna- og kynningarþörf sé mætt. Hér má nefna sérstaklega afmörkun verndarsvæða, 
auk mats á stofnstærðum sjófugla og sjávarspendýra og áhrifum meðafla við fiskveiðar á slíka 
stofna.

SFS gera jafnframt athugasemd við það fyrirkomulag sem viðhaft er við fjármögnun á 
svokölluðu marsralli, haustralli og netaralli þar sem greitt er fyrir rannsóknir með 
aflaheimildum. Framhjátaka af þessu tagi er óeðlileg og skaðleg á ýmsa lund og felur í sér sóun 
og freistnivanda fyrir ríkisvaldið. Fjármögnun vöktunarrannsókna á ekki að vera með öðrum 
hætti en við á um aðrar rannsóknir.

* * *

Er framangreindum athugasemdum SFS hér með komið á framfæri við fjárlaganefnd Alþingis. 

SFS áskilja sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdum á síðari stigum.

Virðingarfyllst, 

f.h. SFS


