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Efni: Vegna kynningar á frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða o. fl. (veiðar á 
bláuggatúnfiski)

Á fundi skrifstofu sjávarútvegs með atvinnuveganefnd Alþingis þann 26. apríl sl. var umræða um 
frumvarp um veiðar á bláuggatúnfiski, m.a. um umsögn Fiskistofu. Skrifstofa sjávarútvegs vill koma 
eftirfarandi á framfæri til viðbótar eftir fundinn, ásamt breytingartillögu á frumvarpinu.

Fiskistofa veltir því fyrir sér hvort ekki væri rétt að bæta einnig bráðabirgðaákvæði við lög nr. 
151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands. Bráðabirgðaákvæði frumvarpsins miða að því að þrátt 
fyrir ákvæði gildandi laga sem segja til um að eingöngu komi til greina íslensk skip sem geti fengið 
leyfi til að stunda veiðar í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelginni þá er íslenskum aðilum heimilt að taka 
á leigu erlent skip í sérhæfðum tilgangi til ákveðins tíma til veiða á Austur-Atlantshafs 
bláuggatúnfiski innan og utan íslenskrar fiskveiðilandhelgi. Lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands 
ná einkum til veiða íslenskra skipa á nytjastofnum utan lögsögu Íslands. Segir í 11. gr. laganna að 
íslenskum stjórnvöldum sé heimilt að gera ráðstafanir gagnvart erlendum skipum vegna veiða þeirra á 
úthafinu sem nauðsynlegar eru til að framfylgja samningum sem Ísland er aðili að. Þessi grein 
laganna ásamt almennri reglugerðarheimild laganna getur skipt máli hvað varðar eftirlit með veiðum 
þegar erlend skip fara út fyrir fiskveiðilögsöguna og á úthafið til að veiða, en hefur ekki þýðingu 
varðandi úthlutun á íslensku Atlantshafs bláuggatúnfisksveiðiheimildunum. Ákvæði laga nr. 
151/1996 gilda eftir sem áður um veiðar erlendra skipa utan lögsögu Íslands.

Ráðuneytið telur að þau atriði sem Fiskistofa telur upp varðandi stjórnsýslu, takmarkanir, kröfur, 
landanir o.fl. eigi að vera útfærð í reglugerð eins og verið hefur. Í gildandi reglugerð um veiðar á 
Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski nr. 930/2020 er Fiskistofu falin stjórnsýsla með útgáfu leyfa og 
eftirlit. Ekki er því um nýtt hlutverk að ræða hjá Fiskistofu. Þó er ljóst að gera þarf breytingar á 
reglugerðinni verði frumvarpið að lögum, m.a. um þessi atriði sem Fiskistofa nefnir.

Ráðuneytið telur rétt í ljósi umsagnar Fiskistofu að rétt sé að gera breytingu á frumvarpinu: Að bæta 
við tveimur orðum inn í ákvæðin til bráðabirgða í því frumvarpi sem hefur verið mælt fyrir til að það 
sé skýrt að heimildin nái einnig til vinnslu um borð í skipunum. Þannig myndi bætast við á eftir 
„hvert almanaksár, til veiða“ orðin „og vinnslu“. Þannig yrði setningin:
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„ ... hvert almanaksár, til veiða og vinnslu ... “

Ef af veiðum verður þá er nauðsynlegt að skipin muni geta fryst afla um borð. Þessi breyting yrði 
gerð á öllum fjórum efnisákvæðum laganna, þ.e. á 1. - 4. gr. frumvarpsins.

Skrifstofa sjávarútvegs


