
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 738  —  460. mál.

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum nr. 38 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 125. löggjafarþingi 1999–2000.)

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 1 14. janúar 1999 og 1.

gr. laga nr. 9 16. mars 1999:
a. Í stað ártalsins „2000“ í 1. mgr. kemur: 2001.
b. Í stað ártalsins „2000“ í 2. málsl. 3. mgr. kemur: 2001.
c. 5. málsl. 5. mgr. fellur brott.

 
2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða XXIII við lögin, sbr. ákvæði til
bráðabirgða I við lög nr. 1 14. janúar 1999 og 2. gr. laga nr. 9 16. mars 1999:
a. Í stað orðanna „1998/1999 og 1999/2000“ í 1. mgr. kemur: 1998/1999, 1999/2000 og

2000/2001.
b. 3. málsl. 4. mgr. orðast svo: Heimilt er að flytja allt að 20% af þorskaflahámarki frá einu

fiskveiðiári yfir til þess næsta á eftir. 
c. Í stað orðanna „á hvoru fiskveiðiári 1998/1999 og 1999/2000“ í 6. mgr. kemur: á hverju

fiskveiðiári.
d. Í stað orðanna „hvoru fiskveiðiári“ í síðasta málslið 6. mgr. kemur: hverju fiskveiðiári.
e. Í stað orðanna „á hvoru fiskveiðiári 1998/1999 og 1999/2000“ í 8. mgr. kemur: á hverju

fiskveiðiári.
f. Í stað orðanna „hvoru fiskveiðiári“ í síðasta málslið 8. mgr. kemur: hverju fiskveiðiári.
g. Í stað orðanna „1998/1999 og 1999/2000“ í 11. mgr. kemur: 1998/1999, 1999/2000 og

2000/2001.
h. Í stað orðanna „á fiskveiðiárinu 1999/2000“ í 12. mgr. kemur: á fiskveiðiárunum 1999/

2000 og 2000/2001.
i. Í stað orðanna „1998/1999 og 1999/2000“ í 2. málsl. 14. mgr. kemur: 1998/1999, 1999/

2000 og 2000/2001.
j. Í stað orðanna „til upphafs fiskveiðiársins 2000/2001“ í 1. málsl. 15. mgr. kemur: til 1.

september 2001.

3. gr.
Við síðustu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða XXIV við lögin, sbr. ákvæði til bráðabirgða

II við lög nr. 1 14. janúar 1999 og 3. gr. laga nr. 9 16. mars 1999, bætast tveir nýir málsliðir
er orðast svo: Óheimilt er að veita bátum 6 brúttótonn eða stærri, sem ekki hafa stundað
veiðar samkvæmt ákvæði til bráðabirgða XXIII, leyfi til að stunda veiðar með krókaafla-
marki. Þá er óheimilt að stækka bát sem leyfi hefur til veiða með krókaaflamarki þannig að
hann verði 6 brúttótonn eða stærri.
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4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Samkvæmt gildandi ákvæðum laga um stjórn fiskveiða hafa eigendur krókabáta orðið að

velja milli eftirfarandi kosta varðandi veiðar báta sinna:
a. Að stunda veiðar með handfærum eingöngu í 40 daga með þeirri takmörkun að þorskafli

fari ekki yfir 30 lestir, miðað við óslægðan fisk.
b. Að stunda veiðar með línu og handfærum í 32 daga með þeirri takmörkun að þorskafli

fari ekki yfir 30 lestir, miðað við óslægðan fisk. Hver dagur sem línuveiðar eru stundað-
ar hefur aukið vægi við útreikning sóknardaga.

c. Að stunda veiðar í 23 daga með handfærum eingöngu á tímabilinu 1. apríl til 31. októ-
ber, án takmörkunar á heildarafla. 

d. Að stunda veiðar með þorskaflahámarki sem byggist á veiðireynslu viðkomandi báts,
án takmörkunar á sókn og afla í öðrum tegundum.

Með lögum nr. 1 14. janúar 1999, sbr. lög nr. 9 16. mars 1999, var ákveðið að frá og með
fiskveiðiárinu sem hefst 1. september 2000 skyldi sú breyting verða að bátum sem veiðar
stunduðu skv. 3. tölul. hér að framan yrði úthlutað sóknardögum til handfæraveiða. Þeim yrði
heimilt að stunda veiðar á tímabilinu 1. apríl til 31. október. Þessir sóknardagar yrðu fram-
seljanlegir milli báta samkvæmt ákveðnum reglum þar um.  Afli á einu fiskveiðiári ákvarðaði
fjölda sóknardaga á árinu á eftir samkvæmt reiknireglu 3. mgr. 6. gr. laga um stjórn fisk-
veiða.

Öðrum bátum, þ.e. bátum sem stunduðu veiðar samkvæmt 1., 2. og 4. tölul. hér að framan,
yrði úthlutað aflahlutdeildum, árlegu aflamarki yrði úthlutað í þorski, ýsu, ufsa og steinbít
en veiðar á öðrum tegundum yrðu frjálsar. Þetta aflamark mætti aðeins nýta til línu- og færa-
veiða (krókaaflamark) og yrði ekki, frekar en krókaaflahlutdeildin, flutt til báts sem hefði
aðra gerð veiðileyfis. 

Í frumvarpi þessu er lagt til að gildistöku ofangreindra ákvæða verði frestað um eitt ár og
því verði skipan á fiskveiðiárinu 2000/2001 sú hin sama og á fiskveiðiárinu 1999/2000.
Ástæða þess að þetta er lagt til er fyrst og fremst sú að nú fer fram heildarendurskoðun laga
um stjórn fiskveiða og samkvæmt ákvæði til bráðabirgða XXVII við lögin skal þeirri endur-
skoðun lokið fyrir lok fiskveiðiársins 2000/2001. Þykir ekki heppilegt að taka upp nýja skip-
an við stjórn veiða smábáta meðan þessi endurskoðun stendur yfir. Þá má þess einnig geta
að eindreginn vilji hefur komið fram hjá Landssambandi smábátaeigenda um að gildis-
tökunni verði frestað. Þótt ljóst sé að frestun geti raskað einhverju um fyrirætlanir aðila sem
starfa innan kerfisins verður að telja að hún sé heppileg með hliðsjón af þeirri stöðu sem
málið er í.

Auk þessa er lagt til í frumvarpinu að breytt verði nokkrum atriðum sem í raun snerta
skipan mála eftir 1. september 2001 og verður þeirra nánar getið í athugasemdum við ein-
stakar greinar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Með a- og b-lið þessarar greinar er frestað um eitt ár að taka upp framseljanlega sóknar-
daga og jafnframt kveðið á um að fyrirkomulag það sem skýrt er í 3. tölul. hér að framan
gildi fyrir fiskveiðiárið 2000/2001.
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Samkvæmt 5. mgr. 6. gr. er heimilt að flytja sóknardaga á milli báta og þar segir að sókn-
ardagar skerðist með ákveðnum hætti séu þeir fluttir til stærri báts og að þeim fjölgi séu þeir
fluttir til minni báts. Þá segir í 5. málsl. 5. mgr. að miða skuli við stærð báta 1. janúar 1999.
Hér er lagt til að þessi viðmiðun verði felld brott enda er hún óþörf og getur jafnvel leitt til
mjög óeðlilegrar niðurstöðu hafi stærð báts breyst eftir 1. janúar 1999. Í þessu sambandi er
rétt að hafa í huga að um endurnýjun krókabáta og breytingar á þeim gilda ákveðnar reglur
varðandi úreldingu og því er eðlilegast við flutning sóknardaga á milli þeirra að miða við
raunverulega stærð báta eins og hún verður þegar reglur um flutning sóknardaga koma til
framkvæmda 1. september 2001. Enn fremur er ljóst að í upphafi fiskveiðiársins 2001 fá allir
bátar sama sóknardagafjölda.

Um 2. gr.
Breytingar samkvæmt þessari grein lúta eingöngu að því að fresta því um eitt fiskveiðiár

að veita veiðileyfi með krókaaflamarki og lengja  um eitt fiskveiðiár gildistíma þeirra fisk-
veiðistjórnarkerfa sem skýrð eru í 1., 2. og 4. tölul. hér að framan. Varðandi flutning þorsk-
aflahámarks milli ára er þó rétt að láta fram koma að miðað er við að heimilt sé hverjum báti
að flytja allt að 20% af þorskaflahámarki sínu frá fiskveiðiárinu 2000/2001 til fiskveiðiársins
2001/2002 sem við það breyttist í krókaaflamark í þorski.

Um 3. gr.
Í þessari grein er lagt til að ekki sé heimilt að veita bátum 6 brúttótonn eða stærri leyfi til

að stunda veiðar með krókaaflamarki eða stækka krókaaflamarksbáta þannig að þeir verði
stærri en 6 brúttótonn. 

Samkvæmt þeim breytingum sem urðu á ákvæðum um skipan veiða smábáta í upphafi árs
1999 eru engar takmarkanir á stærð þeirra báta sem kost eiga á leyfi til veiða með krókaafla-
marki. Krókaleyfi hafa hins vegar frá 1991 verið bundin við báta undir 6 brúttótonnum og
skv. 6. gr. laga um stjórn fiskveiða eru leyfi með framseljanlegum sóknardögum bundin við
báta undir 6 brúttótonnum. Í þessu sambandi skal þess getið að nokkrir bátar sem eru stærri
en 6 brúttótonn en undir 6 brl. eiga rétt á krókaleyfi, enda hafa þeir verið í flokki smábáta
fyrir 1991.

Með því að afnema stærðartakmarkanir á veiðileyfi með krókaaflamarki kæmi sú staða
upp að öll skip sem að öðru leyti uppfylltu ákvæði 5. gr. laga um stjórn fiskveiða gætu fengið
krókaaflamarksleyfi. Þótt ekki sé heimilt að flytja krókaaflahlutdeild eða krókaaflamark til
báta sem eru stærri en 6 brúttótonn eða 6 brl. samkvæmt ákvæðum 6. mgr. 11. gr. og 8. mgr.
12. gr. er heimilt að flytja almennt aflamark og aflahlutdeild til krókaaflamarksbáta, en 6.
mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIV verður ekki túlkuð með öðrum hætti því þar eru aðeins
takmarkanir settar á það að flytja krókaaflahlutdeild og krókaaflamark til báta með aðra gerð
veiðileyfis. Við flutning almenns aflamarks og aflahlutdeildar til báts með krókaaflamarks-
leyfi verður í raun sú breyting að hið almenna aflamark eða aflahlutdeild breytist í krókaafla-
mark og krókaaflahlutdeild.

Af framangreindu leiðir að bátar, án tillits til stærðar, gætu fengið leyfi til veiða með
krókaaflamarki. Þeir gætu að vísu ekki fengið krókaaflahlutdeild eða krókaaflamark flutt til
sín væru þeir stærri en 6 brúttótonn eða 6 brl. en þeir væru frjálsir að veiðum á þeim tegund-
um sem ekki er úthlutað krókaaflamarki í. Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða XXIV við lög
um stjórn fiskveiða er aðeins úthlutað krókaaflamarki í þorski, ýsu, ufsa og steinbít, en veiðar
á öðrum tegundum eru krókaaflamarksbátum frjálsar, sbr. 7. mgr. þess ákvæðis. Gætu því
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stór línuveiðiskip t.d. stundað óheftar veiðar á grálúðu og karfa en flutt til sín almennt afla-
mark í þorski, ufsa, ýsu og steinbít eftir þörfum, ef ákvæði þessu yrði ekki breytt. Í seinni
málslið þessarar greinar er kveðið á um að bannað sé að stækka krókaaflamarksbáta þannig
að þeir verið stærri en 6 brúttótonn. Þykja sömu rök liggja til þess.

Um 4. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal.

Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:

Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 38 15 maí 1990, 
um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Með frumvarpinu er lagt til að gildistími ákvæða um veiðar smábáta verði framlengdur
um eitt ár og að skipan á fiskveiðiárinu 2000–2001 verði með sama hætti og árið 1999–2000.
Ekki verður séð að frumvarpið hafi áhrif á útgjöld ríkissjóðs.


