
Alþingi
Fjárlaganefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

ReykjavÍk, 9. maí 2022

Efni: Fjármálaáætlun 2023-2027 (þingskjal 735 — 513. mál)

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) hafa tekið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun 
fyrir árin 2023-2027.

SFS telja sérstaklega mikilvægt að efla og bæta verulega rannsóknir á lífríki sjávar og að 
Hafrannsóknastofnun verði tryggt 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 að benda á að 98% af íslensku sjávarfangi eru seld á alþjóðlegum markaði þar sem samkeppni er hörð.

Hafrannsóknir

Öflugar rannsóknir eru forsenda þess að hægt sé að veita stjórnvöldum bestu vísindalegu ráðgjöf um 
sjálfbæra nýtingu á fiskistofnum. Einnig eru öflugar rannsóknir nauðsynlegar til að fylgjast með þeim 
breytingum sem eiga sér stað á íslenskum hafsvæðum og krefjast grunnrannsókna og aukinnar vöktunar. 
Að mati samtakanna þurfa stjórnvöld að gera hér bragarbót svo þessi markmið náist. Ekki verður séð að 
þetta fái stað í fjármálaáætlun 2023-2027.

Í fjármálaáætlun 2023-2027 segir eftirfarandi um sjávarútveg og fiskeldi:

„Gert er ráð fyrir að útgjaldarammi málefnasviðsins lækki um 2.494 m.kr. frá fjárlögum 2022 til 
ársins 2027. Á árinu 2023 nemur lækkunin 2.023 m.kr. sem rekja má að stærstum hluta til 
lækkunar fjárheimilda vegna smíði nýs hafrannsóknarskips eða 2.000 m.kr. Á árinu 2024 lækkar 
fjárheimildin um 250 m.kr. en þar af nemur lækkun vegna hvalatalningar 200 m.kr. en um var 
að ræða tímabundna fjárheimild. Lækkun fjárheimilda á tímabilinu 2025 til 2027 er einkum 
vegna aðhalds á málefnasviðinu.”

Það er rétt að taka undir að gæta skal aðhalds í útgjöldum úr sameiginlegum sjóðum. En í tilfelli 
Hafrannsóknastofnunar skal á það bent, að vandaðar rannsóknir eru forsenda þess að auðlindin í hafinu 
verði nýtt á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Útgjöld til hafrannsókna geta því skilað margföldum ávinningi. Svo 
hafrannsóknir verði með viðunnandi hætti og neðangreindir agnúar á rannsóknum verði bættir hefur 
Hafrannsóknarstofnun talið að árlega vanti allt að 600 milljónir króna í rekstur stofnunarinnar. Með þessari 
aukningu væri hægt að bæta sérfræðiþörf stofnunarinnar og þar með rannsóknir, auk þess væri hægt að 
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að bæta um 80 úthaldsdögum á skipum stofnunarinnar til rannsókna. SFS hafa ekki forsendu til að leggja 
mat á nákvæmar fjárhæðir, sem bæta þarf við til hafrannsókna, en ljóst er þó að gera þarf til muna betur 
en nú er.

Samtökin hafa ítrekað lýst þungum áhyggjum af fjárskorti til rannsókna á lífríki sjávar. Miðað við þarfir 
sjávarútvegsins má segja að starfsemi Hafrannsóknastofnunar sé komin í öngstræti. Hafa ber í huga að 
nýting sjávarauðlinda og tækifæri til sölu afurða á hátt borgandi mörkuðum gera miklar kröfur til 
hafrannsókna og vísinda. Viðvarandi fjárskortur og mannekla hafa hins vegar, 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. Í töflunni hér til hliðar 
má sjá að árið 2021 voru útgjöld 
Hafrannsóknarstofnunar til eiginlegra
rannsókna aðeins 492 milljónir króna.

Útgjöld Hafrannsóknastofnunar 20211
Vöktun nytjastofna og umhverfisþátta 1.550.000.000
Útgerð rannsóknarskipa 1.357.000.000
Húsnæði og stoðþjónusta 618.000.000
Rannsóknir 492.000.000
Sjávarútvegsskóli GRÓ 179.000.000

Engu að síður er það svo, að einnig vantar verulega upp á að vöktun á nytjastofnum sé sinnt sem skyldi. 
Þá hafa rannsóknir á nýtingu fjölmargra minni fiskistofna ekki verið stundaðar með ásættanlegum hætti. 
Hér er nauðsynlegt og löngu tímabært að gerðar verði ráðstafanir með myndarlegri eflingu hafrannsókna. 
Hérna má t.d. nefna nauðsyn á betri vöktun „nýrra nytjastofna" s.s. hryggleysingja, miðsjávarfiska, ljósátu 
og rauðátu. Auk þess þarf að bæta verulega í rannsóknir á flatfiskum, búsvæðarannsóknum og öðrum 
grunnrannsóknum.

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, t.d. 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 auka þörf á verulega auknum 
rannsóknum af ýmsum ástæðum, bæði tengdum samningum um hlut Íslands úr viðkomandi stofnum og 
þörfum vegna 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 2019-2021 þegar loðnuútgerðir stóðu sjálfar að og kostuðu að verulegu leyti 
loðnuleit og loðnumælingu í samstarfi við Hafrannsóknastofnun.

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.

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

Þessu til viðbótar má nefna að mikil tækifæri til verðmætasköpunar felast í fiskeldi. Í fjármálaáætlun fyrir 
árið 2023-2027 kemur eftirfarandi fram:

„Í fiskeldi hefur orðið mikill vöxtur síðustu ár. Eins og gjarnan vill verða við hraða uppbyggingu í 
flókinni atvinnugrein hafa fylgt nokkrir vaxtarverkir og hafa stjórnvöld átt fullt ífangi með að 
fylgja þróuninni. Er þá sama hvort litið er til setningar laga, stjórnvaldsfyrirmæla, uppbyggingar 
ístjórnsýslu og eftirlits eða skiptingar tekna af greininni. Ístjórnarsáttmálanum er lagt upp með 
aðfarið verði íheildstæða stefnu um uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku í fiskeldi."

Við vöxt nefndrar atvinnugreinar er eðli máls samkvæmt rétt að framlög til uppbyggingar stjórnsýslu og 
innviða séu aukin. Engu að síður verður ekki ráðið í fjármálaáætlun 2023-2027 með hvaða hætti 
fjárheimildirnar muni styrkja málaflokkinn, nema síður sé. Hér er er mikilvægt að stjórnvöld hugi að eflingu 
stjórnsýslu fiskeldis.

Markmið og mælikvarðar

Markmið og mælikvarðar frá síðustu fjármálaáætlun hafa tekið nokkrum breytingum. Breytingarnar taka 
mið af áherslum nýs ráðuneytis matvæla og endurspegla markmiðin skýrari heildarsýn á 
matvælaframleiðslu, með auknum þunga á loftslagsmál og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Í fjármálaáætlun 
2023-2027 kemur fram að stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið um kolefnishlutleysi fyrir árið 
2040 þar sem mikil áhersla er lögð á kolefnishlutlausa framtíð í velsældaráherslum ríkisstjórnarinnar. 
Atvinnugreinar eins og sjávarútvegur og fiskeldi eru mikilvægur hluti af því að ná markmiðum stjórnvalda. 
Íslenskur sjávarútvegur hefur mikinn metnað í orkuskiptum og á undanförnum árum hafa komið nýrri og 
sparneytnari skip til landsins. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fylgjast vel með því sem er að gerast í 
orkuskiptum í heiminum og vonandi fer að hilla undir samkeppnishæfar og raunhæfar lausnir. Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi, Samorka, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og Faxaflóahafnir fengu norska 
ráðgjafafyrirtækið DNV til þess að meta orkuþörf flotans og möguleika á orkuskiptum til sjós. Í stuttu máli 
má segja að tækni til þess að skipta út jarðefnaeldsneyti á fiskiskipum er ekki komin nægjanlega langt.

Svigrúm til aukinna fjárfestinga skiptir hér höfuðmáli, enda gerir það fyrirtækjum kleift að skipta út eldri 
skipum fyrir sparneytnari og afkastameiri skip, sem og öðrum orkusparandi búnaði. Orkuskipti á hafi munu 
eiga sér stað, en það mun gerast í skrefum og þá þurfa öll tannhjól að falla rétt saman svo markmið 
stjórnvalda náist. Slíkt gerist einungis með góðu samstarfi sjávarútvegs og stjórnvalda.Í því samhengi má 
nefna kolefnisgjaldið, en markmið gjaldsins er að hvetja til orkusparnaðar, notkunar vistvænni ökutækja, 
minni losunar gróðurhúsalofttegunda og aukinnar notkunar á innlendum orkugjöfum. Kolefnisgjaldið 
getur því miður haft þveröfug áhrif - það eykur kostnað íslenskra fyrirtækja umfram það sem erlendir 
samkeppnisaðilar búa við. Slíkt dregur úr samkeppnishæfni, rýrir afkomu íslensku fyrirtækjanna og þar 
með svigrúm til fjárfestinga. Um leið dregur úr líkunum á því að markmiðinu með gjaldinu verði náð og 
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jafnframt markmiðum stjórnvalda Í loftlagsmálum. Það er brýnt að stjórnvöld tryggi það að skattar sem 
lagðir eru á útblástur gróðurhúsalofttegunda fari sannarlega í aðgerðir til að styðja fyrirtæki í að fjárfesta 
í umhverfisvænni tækni og/eða í kolefnisjöfnun á óhjákvæmilegri losun. Hinir efnahagslegu hvatar þurfa 
að vera rétt stilltir. Sú er því miður ekki raunin og því þarf að breyta.

Loftslagsvæn tækni mun ekki endilega ná árangri á markaðnum ein og sér. Ný tækni eða lausnir sem geta 
leitt okkur að kolefnislágu samfélagi er oft hvorki í nægilegri eftirspurn né framboði. Þetta gæti verið 
vegna þess að þau eru ekki nægilega prófuð, óþekkt á markaðnum, óarðbær, eða einfaldlega vegna þess 
að þau hafa ekki enn verið fundin upp. Gjöld sem lögð eru á útblástur ættu því að vera nýtt að fullu í að 
efla þróun og flýta fyrir nauðsynlegum breytingum með því að hrinda af stað aðgerðum sem annars hefðu 
ekki átt sér stað svona hratt eða jafnvel og tryggja að þessar breytingar nái fótfestu á markaðnum.

Þá vekur það nokkra athygli að eitt að markmiðum í fjármálaáætlun, er varðar stjórnun sjávarútvegs og 
fiskeldis, er að verndarsvæði á hafi verði skilgreind og viðmiðið verði 10% árið 2024 og 30% árið 2027. Í 
nokkurn tíma hefur átt sér stað umræða á alþjóðavettvangi um verndarsvæði í hafi. Hér verður að huga 
að því að slík verndarsvæði þurfa ekki að vera alfriðuð gagnvart fiskveiðum eða annarri starfsemi. Aftur á 
móti getur verið um sérstaka vernd að ræða, sem náð getur sömu markmiðum, auk þess að tryggja 
sjálfbæra nýtingu auðlinda. Að þessu þarf að huga í komandi umræðum um verndarsvæði á hafi.

* * *

Eins og áður segir eru rannsóknir forsenda þess að hægt sé veita stjórnvöldum bestu vísindalegu ráðgjöf 
um sjálfbæra nýtingu á fiskistofnum. Að mati samtakanna er nauðsynlegt að gera bragabót á 
hafrannsóknum. Hér þurfa að stjórnvöld að skilgreina með víðtækari hætti hvaða hafrannsóknir séu 
nauðsynlegar til að hámarka verðmætasköpun sjávarauðlindarinnar og að Hafrannsóknastofnun sé 
fjármögnuð með fullnægjandi hætti. Hafrannsóknastofnun hefur talið að það vanti allt að 600 milljónir 
króna í rekstur stofnunarinnar svo hægt sé að sinna þeim rannsóknum sem eru nauðsynlegar. Slík viðbót 
á að mæta sérfræðiþörf stofnunarinnar og þar með rannsóknum, auk þess að fjölga úthaldsdögum á 
skipum stofnunarinnar. Hér skal hafa í huga að aukin útgjöld til hafrannsókna geta skilað margföldum 
ávinningi fyrir þjóðarbúið.

SFS áskilja sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdir á síðar stigum.
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