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Efni: Umsögn Fiskistofu um frumvarp til laga um stjórn veiða á Norð-austur 
Atlantshafsmakríl, 691. mál.

Vísað er til bréfs frá nefndarsviði Alþingis, dags. 20. apríl 2015, þar sem óskað var umsagnar 
um frumvarp til laga um stjórn veiða á Norð-austur Atlantshafsmakríl, 691. mál.

1. Almennar athugasemdir

Fiskistofa bendir á að mál þetta er mjög seint á ferðinni, miðað við að úthluta eigi aflamarki á 
grundvelli frumvarpsins á árinu 2015. Ráða má af 2. mgr. 4. gr. að fyrsta úthlutun á 
grundvelli lagamia skuli fara fram á árinu 2015. Fiskistofa vekur athygli á því að veiðar á 
makríl hefjast að öllu jöfnu í maí og undanfarin ár hefur reglugerð um veiðarnar verið gefin út 
í apríl. Það verður því ekki séð hvernig mögulegt á að vera að úthluta aflahlutdeildum og 
aflamarki samkvæmt frumvarpinu áður en veiðitímabilið hefst.

Ef frumvarpið verður að lögum í lok maí er líklegt að langt verði liðið á sumar þegar hægt 
verður að ganga frá úthlutun aflamarks. Setja þarf reglugerð um framkvæmd laganna og síðan 
þarf að auglýsa eftir umsóknum uin hlutdeild á grundvelli vinnslu til manneldis. Ætla má að 
verulegan tíma taki að vinna úr þeim umsóknum.

Uinfangsmikla vinnu þarf innan Fiskistofu til þess að hrinda áformum þessum í framkvæmd. 
Fiskistofa á sérstaklega erfitt með að taka við nýjum verkefnum um þessar mundir. Starfsemi 
stofnunarinnar hefur verið í uppnámi síðan í júní í fyrra þegar áform ráðherra um flutning 
stofnunarinnar voru kynnt. Fjöldi fólks hefur sagt upp störflim og ekki hefur reynst unnt að 
ráða nýja starfsmenn vegna þeirrar óvissu sem er uppi. Þar sem ekki hefur fengist niðurstaða 
um það hvort ráðherra fær lagaheimild til að fl>1:ja stofnunina er ekki hægt að ráða í laus 
stöðugildi sem ekki er vitað hvar verða staðsett. Jafnvel hefur reynst erfitt að manna stöður 
sem ekki hefur staðið til að flytja þar sem ástandið fælir umsækjendur frá. Stofnunin ræður í 
dag varla við að sinna verkefnum sínum og mun fljótlega þurfa að lækka þjónustustig í 
ýmsum málaflokkum. Það er því mikilli óvissu háð hvort hún ráði við að innleiða ný og 
umfangsmikil verkefni með stuttum fyrirvara

Fiskistofa telur ekki raunhæft að úthluta samkvæmt ákvæðum frumvarpsins á þessu ári
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2. Um 4. gr.

í upphafi 1. mgr. segir að veiðum skuli stjórnað á grundvelli tímabundinna aflahlutdeilda sem 
úthluta skuli með tilgreindum hætti. Ekki er hins vegar tilgreint hvort það er ráðherra eða 
Fiskistofa sem úthluta skal þessum hlutdeildum. Lagt er til að það verði tekið fram með 
skýrum hætti hver tekur ákvörðun um úthlutun hlutdeilda

I a. og b. lið er kveðið á um úthlutun á grundvelli aflareynslu. Þar er notað orðalagið; „hafci 
verið á veiðum á makríl samkvœmt leyfi Fiskistofu “ ■ Bent er á að auk þess að skip hafi verið 
með sérstakt leyfi til veiða á makríl, þá hafa sum íslensk skip sem falla undir a. lið verið á 
makiílveiðum í færeyskii og grænlenskri lögsögu án þess að vera með sérstakt makrílleyfi frá 
Fiskistofú. Auk þess hafa skip fengið makiíl sem meðafla án þess að vera á veiðum á 
grundvelli sérstaks makiílveiðileyfis. Þessi skip hafa samt sem áður verið með leyfi frá 
Fiskistofii, ýmist almennt veiðileyfi eða sérveiðileyfi s.s. til síldveiða. E f ætlunin er að 
undanskilja veiðireynslu í slíkum tilvikum væri heppilegra að orða ákvæðið þannig að það 
gefi mimii möguleika á mismunandi túlkunum. Til dæmis mætti orða upphaf a liðar svo:

Fiskiskipum sem hafa verið að veiðum samkvœmt sérstöku leyfi Fiskistofu til maki'ílveiða,

Fiskistofa vill vekja athygli á því að nokkur skip hafa bæði veiðireynslu sem fellur undir a og 
b. lið. Samkvæmt orðalagi ákvæðisins virðist ekki útilokað að skip fái bæði hlutdeild skv. a. 
og b. lið, en þau þyrftu að skipta um veiðarfæri við nýtingu til þess að nýta báðar 
aflamarkstegundirnar. Ef ætlunin er að gefa bara færi á hlutdeild skv. öðrum stafliðnum þyrfti 
að taka það skýrt fram.

Ennfremur er rétt að benda á að árið 2011 var farið að draga 2 % frá þyngd landaðs afla við 
skráningu vegna áætlaðs vatnsmagns í afla. Afli áranna 2009-2010 vegur því 2% þyngra í 
útreikningum á hlutdeild línu- og handfærabáta, heldur en afli áranna 2011-2014. Fiskistofa 
vill benda á þetta en tekur ekki afstöðu til þess hvort þörf sé á að kveða á um breytta 
reiknireglu vegna þessa.

Samkvæmt c. lið er hægt að sækja um hlutdeild á grundvelli veiða til manneldis á árunum 
2009 til 2010. I slíkum tilvikum þurfa umsækjendur að leggja fram gögn sem sýna fram á að 
afli hafi farið til manneldis og Fiskistofa þarf að yfirfara þau gögn og taka afstöðu til þess 
hvort gögnin séu fullnægjandi. Þetta getur verið tímafrekt verkefni og getur leitt til kærumála. 
Það er því ólíklegt að slík mál gætu verið að fullu til lykta leidd fyrir lok makrílvertíðar2015.
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