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Kristinn Tómasson
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Formaður LS í viðtali:

Deildar meiningar
um grásleppukvóta
SÍÐA 4 OG 6

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Lilja Rafney Magnúsdóttir:

„Veiðigjöldin eru ekki að lækka“
Í lok síðustu viku septembermánaðar mælti sjávarútvegráðherra fyrir nýju frumvarpi á Alþingi til laga um veiðigjöld. Málið er nú
farið til meðferðar Atvinnuveganefndar þingsins. Þar er formaður Lilja Rafney Magnúsdóttir þingmaður Vinstri grænna. Lilja Rafney
hefur nú lýst því yfir að hún muni ekki styðja þetta frumvarp óbreytt.

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Sjá ítarlegt viðtal við formann Atvinnuvegnefndar og grein sjávarútvegsráðherra um veiðigjaldafrumvarpið á miðopnu og síðu 10.
Gasskápar

Ráðherra um
veiðigjöld

TÍÐINDI FRÁ
FÆREYJUM?

Umbúðamiðlun óskar
sjómönnum til hamingju
með daginn

Dagur
þorsksins

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is
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Stefnir í niðurskurð á makríl

LEIÐARI

A

lþjóða
hafrannsóknaráðið
hefur gefið út ráðgjöf
sína um heildarveiði úr
stofnum makríls og kolmunna í
norðaustanverðu Atlantshafi.
Hljóðar hún upp á að ekki verði veitt
meira en 318 þúsund tonn af makríl.
Það yrði þá 42% niðurskurður á
aflaheimildum frá yfirstandandi ári.
Einnig er ráðlagt að dregið verði úr
veiðum á kolmunna. Fyrir þetta ár
hljóðaði ráðgjöfin upp á 1,39 milljón
tonna heildar veiði en á næsta ári er
ráðlagt að veiðin fari ekki yfir 1,19
milljón tonna.
Ljóst er að tæplega helmings
niðurskurður á makrílveiðum mun
verða þungt högg fyrir útgerðir og
uppsjávarvinnslur bæði á Íslandi
og í nágrannalöndunum. Norskir
fiskifræðingar hafa lýst því yfir að allar

Svipull er sjávarafli
Í síðasta tölublaði Öldunnar var greint frá því
að helstu uppsjávarstofnar í hafinu við Ísland
virðast vera á undanhaldi. Nú er þetta að
koma fram í veiðiráðgjöf fiskifræðinga fyrir
næsta ár.

vísbendingar sýni að markílstofninn
fari nú minnkandi en deilt er um
áreiðanleika þeirra mælinga sem
liggja til grundvallar ráðgjöf Alþjóða
hafrannsóknaráðsins.

Nú virðist allt benda til þess að makrílstofninn
í norðaustanverðu Atlantshafi fari minnkandi.
Útbreiðslan virðist jafnframt vera að taka breytingum.
Stofninn er að þannig að draga sig í hlé til þess sem
var áður en sprenging varð í stærð hans um miðbik
síðasta áratugar. Það var í kjölfar þess að makríll fór að
ganga í ævintýralegum mæli norður í höf þar sem hann
mokveiddist allt upp í fjörusteina hér við land.
Þessi tíðindi þurfa ekki að koma á óvart. Ég hef
alltaf sagt að makríllinn muni hverfa af Íslandsmiðum
jafn skjótt og hann birtist. Svona hefur þetta eflaust
verið um aldir. Þetta er tegund með mikla yfirferð
og sundgetu, tækifærissinni í vistkerfi sjávar. Þegar
skilyrði eru rétt springur tegundin út, fer yfir eins og
engisprettufaraldur, en hverfur síðan. Kannski í einhver
ár, kannski í áratugi. Nú má eflaust fella bitur tár yfir
því að við Íslendingar hefðum átt að vera grimmari
við veiðiskapinn á meðan sá röndótti gaf sig í ómældu
magni hér við land. Við hefðum heldur ekki átt að

láta draga okkur inn í fávitalegt
viðskiptastríð við Rússland en þar
voru þokkalegir markaðir fyrir
makríl. Færeyskir vinir okkar létu
ekki plata sig í þetta og þeir hafa
notið þess.
En ekki sýtir að gráta Björn
bónda heldur safna liði og leita á vit
nýrra ævintýra. Uppsjávargeirinn
þarf að styrkja stöðu sína og rekstrargrundvöll. Litlar
vísbendingar eru í kortunum um að kvótar verði auknir
í makríl, síld og kolmunna. Frekar minnkaðir. Um
loðnuna veit enginn.
Það er löngu tímabært að skoðaðir verði betur
möguleikar á nýtingu miðsjávarfiskistofna og jafnvel
átu. Fregnir af því að sú vinna sé nú hafin er ánægjuefni.


Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

Möguleikar skoðaðir á
nýtingu átu og miðsjávarfiska
FJÖLBREYTT ÚRVAL EFNA
Í FÆRIBÖND OG REIMAR
FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ
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tegunda miðsjávarfiskana, svo sem

gulldelpu og laxsíldar.
„SAMVINNAN
Tilraunir hafa verið gerðar til að
VIÐ SJÓMENN
OG
ÚTGERÐIR
Á á þeim. „Þær tilraunir
stunda
veiðar
ÍSLANDI
HEFUR misgóða raun. Með
hafa gefið
SKILAÐ MIKLU.“
31. MAÍ 2018
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vinnustofunni núna viljum við meðal
BLS: 4að móta framtíðarsýn á
annars SJÁ
reyna
hvernig menn vilja nýta þessa stofna
og þá með hvaða aðferðum Við
ætlum
einnig að ervarpa
ljósi á hvað
Framtak-Blossi
umboðsaðili
erfyrir
búiðVOLVO
að geraPENTA
í þessumá Íslandi
efnum, svo
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili fyrir
menn
lendi
ekki
í
því
að
endurtaka
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi
Framtak-Blossi
eitthvað sem var nú þegar
er búið að
kappkostar að bjóða
mistakast.“
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
Á
vinnustofufundinum
voru
séfræðingar varahlutum.
frá
bæði
vísíndasamfélaginu
og
úr
Hafið samband við
sjávarútveginum.
„Við
fáum
Sala á Volvo Penta
Hafþór í síma 895-3144
varahlutum og
eða hafthor@blossi.is
sérfræðinga
frá Noregi
og Færeyjum
viðgerðarþjónusta
ásamt því að nýta þá sérfræðinga
sem eru á Íslandi til að tala um hver
Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is | blossi@blossi.is
sé í þessum málum. Sem dæmi má
nefna Vebjørn Melle frá Norsku
hafrannsóknarstofnunni. Hann tók
þátt í að móta stefnu Norðmanna í
rauðátuveiðum. Þekking hans mun
nýtast vel inn í þá umræðu sem mun
eiga sér stað í vinnustofunni.“
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

SÆTI Í DRÁTTARVÉLAR,
LIÐLÉTTINGA OG
LYFTARA FRÁ
UNITEDSEATS.

Gullnáma framtíðar?

Þ

essi mynd sýnir fiskana sem verða mögulega gullnáma framtíðar. Þeir eru smáir og ófrýnilegir við fyrstu sýn. Veiðar á svo
kölluðum miðsjávarfiskum gætu, ef allt gengur upp, orðið ný auðlind hafsins. Nágrannar okkar Norðmenn horfa nú til þess að
veiða gull
laxsíld til nota í fóður
framleiðslu í miðsjávarfiska
laxeldi. Þar er nánast ómettandi
þörfÖldunnar
fyrir prótein og á
lýsi úr hafinu. Fiski
Fjallað
vardeplu
umogmöguleika
á nýtingu
í 2. tbl.
fræðingar telja að milljarðir tonna séu af þessum fiskum í heimshöfunum. Norðmenn ætla á næstu árum að eyða sem svarar tæpum
fjórum
milljörðum
íslenskramá
krónalesa
í ranná
sóknir
tengdar nýtingu á stofnum miðsjávarfiska í hafinu milli Íslands og Noregs. Sjá mið
þessu
ári. Blaðið
fotspor.is.
opnu.

D

Fjórir
fá að sameinast við
um Matís.
StrandMagni
í en- var Eysteinsson
agana 1. og 2.
október
doktorsnemandi
að framleiða kollagen
veiðar
dur-nýjun með
lífdaga Hann upplýsir
haldin
vinnustofa
að veiðar á ljósátu

ráðstefnusniði í hátíðarsal
Háskóla Íslands um hagnýtingu
átu og miðsjávarfisktegunda í
veiðum og vinnslu. Matvæla- og
næringarfræðideild Háskólans stóð
fyrir þessum viðburði í samvinnu við
Matís og Hafrannsóknastofnun.

Leita nýrra leiða
Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is

„Ástæðan fyrir vinnustofunni er
að miklu leyti sú að þjóðir hafa verið
að leita að nýjum leiðum til að nýta
auðlindir hafsins. Hafa augu margra
beinst að miðsjávarfiskum og rauðátu
í þeim efnum,“ segir Stefán Þór

hafa verið stundaðar í mörg ár í
Suðurskautshafinu og annars staðar.
„Nú hafa menn svo verið að þreifa fyrir
sér hvort hægt sé að nýta ljósátu og
rauðátu við strendur Íslands. Nokkrar
tilraunir til að veiða ljósátu hafa verið
gerðar hér við land, nú nýlegast í
Ísafjarðardjúpi. Rauðátuveiðar eru hins
vegar nýrri af nálinni. Norðmenn hafa
stundað vísíndaveiðar á henni í nokkur
ár. Í byrjun þessa árs var svo gefinn út
kvóti á þeim veiðum,“

Sérfræðingar víða að

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

PE-100 og PE-80 ásamt

Ýmsir fletir skoðaðir
Bjóðum nú kaldavatnslagnir

Í vinnustofunnitilheyrandi
var fittings
farið um um
Bjóðum einnig snjóbræðslurör
víðan völl í því skyni
PP og PE að draga upp
– PexElextra sveiganlegri plaströr
–mynd
Pexfittings og samsetningar
af því hvað þarf til svo nýta
Og svo allt annað sem þarf til
megi þessar auðlindir hafsins.
hitaveitulagna
„Við
fyrirlestra
þróun
Hringhella
12, 221 fáum
Hafnarfjörðurt.d.
· Sími 565
1489 · isror@isror.isum
· www.isror.is
veiðafæra, framleiðslu á afurðum
úr rauðátu, áhrif umhverfisþátta
á
átutegundir
og
svo
fer
Hafrannsóknarstofnun vel yfir stöðu
stofna við Íslandsstrendur. Við fáum
svo líka fyrirlestur frá Atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytinu sem
fer yfir hvað þurfi að gerast svo
hægt sé að láta meta stofnstærðir
rauðátu og ljósátu með því fyrir
augum að stýra veiðunum,“ upplýsti
Stefán Þór Eysteinsson við Ölduna
skömmu áður en vinnustofan hófst á
mánudagsmorgun, um leið og blaðið
var að fara í prentun.
– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

Stefán segir að mennUM
líti einnig
til
ALDAN, FRÉTTABLAÐ
SJÁVARÚTVEG
KEMUR ÚT EINU SINNI Í MÁNUÐI OG ER DREIFT FRÍTT Á ÖLL FYRIRTÆKI OG STOFNANIR Á LANDINU.
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VILTU VASKA UPP
Í HÖNDUNUM

– EÐA BARA SKELLA Í VÉL?
Sjálfvirk karaþvottakerfi frá Skaginn 3X

Nýjar reglur frá Umbúðamiðlun

www.skaginn3x.com

Pipar\TBWA \ SÍA

Frá og með 17. september tóku gildi nýjar skilareglur
fyrir kör hjá Umbúðamiðlun:
Körum skal skila inn hreinum til Umbúðamiðlunar.
Þau skulu vera sápumeðhöndluð, háþrýstiþvegin,
skoluð og álímdar merkingar fjarlægðar.
Að öðrum kosti er gjald innheimt fyrir þvott á karinu.
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Axel Helgason formaður Landssamband smábátaeigenda:

SEGIR ALMENNA ÁNÆGJU MEÐ STRANDVEIÐIKERFIÐ OG KALLAR
EFTIR SANNGJARNARI ÚTREIKNINGUM Á VEIÐIGJALDI

V

ið erum að funda með
svæðisfélögunum í landinu
sem nú eru 15 talsins.
Þau eru að halda sína aðalfundi
þessar vikurnar. Við Örn Pálsson
framkvæmdastjóri Landssambands
smábátaeigenda förum hringinn
kringum landið og tökum þátt
í þessum fundum,“ segir Axel
Helgason formaður Landssambands
smábátaeigenda (LS). Aldan nær tali
af honum síðustu helgina í september
þar sem þeir félagar eru staddir á
Norðurlandi á þessari fundaferð.
Aðspurður segir formaðurinn
gott hljóð í trillukörlum. „Mér
finnst tónninn í mönnum bara
ágætur. Menn eru að vísu órólegir
út af þessum vangaveltum í
sjávarútvegsráðuneytinu um að
kvótasetja grásleppuna. Það og
umræðan um veiðigjöldin eru þau
tvö mál sem brenna einna heitast á
smábátasjómönnum þessa dagana.“

Grásleppa í kvóta?

Sjávarútvegsráðherra skipaði í
vor þriggja manna starfshóp um
veiðistjórnun
hrognkelsaveiða.
Hópurinn hefur nú lokið störfum
og skilaði af sér niðurstöðu sinni í
greinargerð 25. september sl.. Hana
má lesa á vef LS (smabatar.is).
Hægt er að senda inn umsagnir
um greinargerðina á samráðsgátt
stjórnvalda á netinu (samradsgatt.
island.is) en þar er greinargerðina
einnig að finna. „Þetta er í fyrsta skipti
sem svona skjal er sett í umsagnarferli
í aðdraganda hugsanlegra breytinga
af þessu tagi. Ef setja á grásleppuna
í kvóta þá þarf Alþingi að breyta
lögum. Þetta er ekki eins og með
hlýrann sem settur var í kvóta í haust
en þar nægði að ráðherrann setti
reglugerð,“ segir Axel.
Formaður LS segist eiga von á því
að sjávarútvegsráðherra reyni að fara
þá leið að setja grásleppuveiðarnar í
kvóta.

Gæti orðið hitamál

Kvótasetning á grásleppu gæti
orðið bitbein og heitt mál meðal
manna. Axel segist skynja það svo af
viðræðum sínum við útgerðarmenn
smábáta að þeir skiptist í tvær
fylkingar hvað varðar afstöðuna til
þessa.
„Hér þurfum við að átta okkur
á því hvernig þetta kemur niður
á mönnum. Við erum með 450
grásleppuleyfi. Af þeim er um
það bil rétt rúmlega helmingur
sem hafa veiðireynslu ef farið
verður að tillögum um útreikning
á veiðireynslu. Síðustu ár hafa að
meðaltali einungis verið notuð 260
leyfi af þessum 450. Starfshópur
ráðherra leggur til að notað verði til
viðmiðunar við kvótahlutdeild þá
verði notuð þrjú bestu árin af síðustu
sex árum. Það eru 260 bátar sem hafa
meira en tíu tonna viðmið miðað við
fimm þúsund tonna ráðgjöf. Þessir
bátar eru með frá 10 upp í 57 tonn.
Tuttugu efstu bátarnir eru með 39
tonn og meira. Síðan erum við með
110 báta sem eru með frá einu kílói
og upp í tíu tonn. Svo eru 80 veiðileyfi
sem hafa enga veiðireynslu.“
Augljóst er af þessu að margir
þeirra smábátaeigenda sem hafa
grásleppuveiðileyfi í dag myndu ekki
hafa mikla möguleika á að nýta þau
á grundvelli úthlutaðs kvóta sem
byggði á aflareynslu. „Mér finnst
sjálfum mjög bagalegt ef tækifæri
þeirra sem eiga grásleppuveiðileyfi án
veiðireynslu síðastliðinna 6 ára verði
gert ókleift að hafa grásleppuveiðarnar
inni í sínu útgerðarmynstri. Það mun
gerast ef menn ætla að horfa einhliða
á veiðireynsluna sjálfa ef kemur til
kvótasetningar“ segir Axel Helgason.
Hann bendir á að þegar dagakerfið
hafi verið aflagt, var ákveðið lágmark
á hvern bát. „Allir sem voru í því kerfi
fengu þannig ákveðinn grunn óháð
veiðireynslu. Mér finnst að svipuð
útfærsla yrði sanngjarnari leið ef
menn ákveða að setja gráspleppuna

Axel Helgason formaður
Landssambands
smábátaeigenda dyttar
að netum sínum.

í kvóta.“

Vilja skýrari aðgreiningu

Á fundi með sjábátasjómönnum og
Kristjáni Þór Júlíussyni sjávarútvegráðherra
norðanlands um liðna helgi. Axel Helgason
situr til vinstri handar við ráðherra.
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Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. ,
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar:
Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson, sími: 864-5585 & netfang: magnushafsteins@simnet.is
Prentun og dreifing: Ísafoldarprentsmiðja

BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Annað mál sem Axel nefnir í
upphafi spjallsins er umræðan um
veiðigjöldin.
„Þetta er kannski stærsta málið þessa
dagana. Hvað varðar smábátasjómenn
þá snýst það mest um að fá afkomu
smábátanna aðgreinda frá afkomu
stórútgerðarinnar þegar kemur að
útreikningi og álögum veiðigjalda. Mín
skoðun er sú að við smábátasjómenn
eigum að hætta að tala um einhverja
sér afslætti fyrir okkur.“
Formaður LS útskýrir afstöðu sína
með því að vísa til þeirra tilhögunar
sem notuð hefur verið við útreikning
veiðigjalda. Hún byggir á samantekt
Hagstofunar á afkomu báta og skipa
í sex útgerðarflokkum. „Smábátar
upp að 30 tonnum eru þar í tveimur
flokkum. Fyrsti flokkurinn eru bátar
í stærðarflokknum núll til 10 tonn.
Hann hagnaðist um 71 milljónir króna
árið 2015 sem lagt er til grundvallar
útreiknings veiðigjalda. Í þessum
flokki eru 911 smábátar. Út frá þeim
tölum sem liggja undir þá er þessi
rekstrarafkoma þessara báta borguð
fimmfalt til baka. Miðað við aflann
sem þeir veiddu á síðasta fiskveiðiári
þá borga þessir bátar alls 350 milljónir

í veiðigjöld.“
Axel rekur þetta áfram og útskýrir
að næsti skipaflokkur í þessum
gagnagruni Hagstofunnar séu bátar
sem eru tíu til tvö hundruð tonn. Þarna
falla inn stærri smábátar og svo minni
fiskibátar. Axel segir að þarna taki
Hagstofan ekki tillit til þess að miklar
breytingar hafi orðið á bátaflotanum
á síðustu árum. Stofnunin hunsi óskir
um að halda afkomu smábáta aðskildri
frá öðrum bátum.
„Þeir eru þeir fastir í eldgömlum
stærðarmörkum smábáta en þessi
viðmið hafa öll breyst vegna breytinga
á lögum um stjórn fiskveiða. Núna
falla um 70 prósent veiðiheimilda allra
smábáta undir stærðarflokkinn tíu
til tvö hundruð tonn. Þar eru samtals
230 skip og bátar undir. Heimildirnar
þar á bak við eru um 90 þúsund tonn.
Eiginlegir smábátar í þessum flokkur
eru hins vegar bara með um 35 þúsund
tonn af þessum 90 þúsund tonnum
sem eru í flokknum.“

Kallar ekki eftir afslætti

Axel segir að sú tilhögun að setja
stærri smábáta í flokk með skipum allt
að 200 tonnum skekki myndina.
„Við viljum bara fá afkomu okkar
aðgreinda hjá Hagstofunni þannig að
smábátar sem veiða á króka og önnur

kyrrstæð veiðarfæri séu ekki í þessum
flokki með stærri bátum sem veiða
með allt öðrum veiðarfærum, eru með
aðra kjarasamninga og áfram má telja.
Ef við fáum afkomuna okkar aðgreinda
og borgum bara eftir sömu reglum
og aðrir, 33 prósent af hagnaði fyrir
fjármagnsjöld og skatta [EBITU] deilt
niður á okkar aflaheimildir þá væri ég
sáttur við það.“
Hann áréttar sína skoðun
á að smábátaútgerðir þurfi ekki
sérstaka aflsætti á veiðigjöldum. „Við
þurfum bara að greiða jafnt og aðrir
miðað við afkomu okkar. Eins og
ég bendi á þá gengur ekki að togari
með botnvörpu og tíu þúsund tonna
ársafla sé settur í sambærilegan flokk
varðandi afkomu og bátur sem er með
hundrað eða tvö hundruð tonn og
veiðir allt á króka. Síðan eru fjölmargar
fleiri hliðar á þessu. Svo sem það að
að smábátar selja um 80% af sínum
afla á fiskmörkuðunum á 20–30%
hærra verði en Verðlagsstofuverð sem
notað er í uppgjörum við sjómenn þar
sem afla er landað til vinnslu í eigu
útgerðarinnar. Það má líka benda á
að áhrif smábáta á sjávarbyggðirnar
eru allt annars eðlis heldur en hvað
varðar þá stærri og áfram mætti telja.
Stórútgerðinni verður þessa dagana
tíðrætt um skattaspor sinna fyrirtækja.
FRAMHALD Á BLS. 6
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Klara BA á strandveiðum á Patreksfirði í sumar.

Ekki það að ég telji að skattaspor
smábáta minna en stórútgerðarinnar
en ég vil benda ráðamönnum að velta
líka fyrir sér hvert sé samfélagsspor
smábáta? Hvað græðir samfélagið
á að viðhalda tækifærum til
smábátaútgerðar? Því að í fyrstu grein
í lögum um stjórn fiskveiða er tekið
fram að tilgangur laganna sé að tryggja
trausta atvinnu og byggð í landinu.“

Almenn ánægja með
strandveiðar

Axel Helgason kemur í máli
sínu einnig inn á byggðakvótann og
strandveiðarnar. Hvort tveggja eru
málefni sem eru til stöðugrar umræðu
í sjávarbyggðunum. Landssamband
smábátaeigenda vill sjá breytingar í
hvorutveggja.
„Við ætlum að leggja áherslu
á það í okkar vinnu framundan
að byggðakvótinn komi bara á
dagróðrabáta, að hann komi sem
ívilnun við löndun á afla þeirra. Þannig
verði tekið verði fyrir brask með
þennan kvóta þar sem menn hafa verið
að leigja hann frá sér og allaveganna.“
Varðandi strandveiðarnar segist
Axel almennt skynja mjög mikla
ánægju meðal smábátasjómanna
vegna nýrrar tilhögunar strandveiða
sem innleidd var með lagabreytingum
í byrjun sumars. „Við viljum reyna að
tryggja að þær breytingar verði festar
í sessi. Um leið verði lagfærðir þeir
agnúar sem eru á þessari útfærslu. Þeir
snúa fyrst og fremst að því að það er
misjöfn aðstaða sem menn hafa með
tilliti til fiskgengdar eftir því hvaðan
þeir róa frá landinu. Svæðin eru
misjöfn hvað þetta varðar. Mönnum
finnst að það þurfi að vera sveigjanleiki
í þessum fjórum mánuðum sem leyfðir
eru til strandveiðanna. Til dæmis að
þeir sem eru við Faxaflóa geti byrjað
fyrr á vorin svo sem í mars-apríl og þá
endað fyrr, heldur en þeir sem eru fyrir
norðan.“

Róðrar á sunnudögum og
hrygingarstopp

Annað
sem
er
í
strandveiðiumræðunni snýr að ósk
margra um að fá að róa á sunnudögum.

Axel flytur ræðu yfir
smábátasjómönnum á einum
svæðisfélagafundinum.

„
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„Við ætlum
að leggja
áherslu á það í okkar
vinnu framundan að
byggðakvótinn komi
bara á dagróðrabáta,
að hann komi sem
ívilnun við löndun á
afla þeirra.“

Eins og er má einungis róa á
mánudögum til og með fimmtudags í
hverri viku.
„Varðandi þetta þá hef ég bent
mönnum á að allar breytingar
til að bæta kerfið muni skila
auknum heildarafla. Við erum með
takmarkaðar heildar aflaheimildir í
strandveiðikerfinu. Ef bætt yrði við
einum veiðidegi í viku, við þá fjóra
daga sem nú eru í boði og leyft að róa
til dæmis á sunnudögum, þá gæfi það
mönnum meiri möguleika á að nýta
þessa 12 daga sem þeir hafa í dag í
hverjum mánuði. Það er alveg ljóst
að nýtingin á dögunum verður þá
betri hjá mönnum. Tuttugu prósent
fjölgun á dögum sem nota má til veiða
skilar sér væntanlega í nálega tuttugu
prósenta betri nýtingu á veiðidögum.
Þetta þýðir þá væntanlega tólf til
fimmtán prósent meiri afla. Þarna
stöndum við þá frammi fyrir ákveðnu
úrlausnarefni. Hugsanleg lausn væri
að menn hefðu áfram fjóra daga í viku,
en yrðu þá að velja fjóra samfellda
daga. Ég sé engin rök gegn því að
svona tilhögun yrði ekki leyfð.“
Axel Helgason nefnir svo í lokin
eitt enn sem hann vill setja á oddinn.
„Við viljum að hrygningarstoppið á
þorskinum gildi ekki fyrir handfærin.
Það er algerlega glórulaust að láta
slíkt veiðbann ná yfir handfæri.
Þetta var sett á til að takmarka
netaveiðar vertíðabáta á sínum tíma
sem einbeittu sér að þorskinum yfir
hrygningartímann.“
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Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður atvinnuveganefndar Alþingis:

„Við erum ekki að
lækka veiðigjöldin“
É

g vona að nýja frumvarpið mæti
málefnalegri umræðu og finnst
hún hafa verið ágæt það sem
af er. Sumir hafa þó notað tækifærið
til að hefja upp málflutning um
fiskveiðistjórnunarkerfið almennt og
mært uppboð á aflaheimildum sem
leiddi til enn frekari samþjöppunar
í greininni en það er bara allt annað
mál sem við getum rætt burtséð
frá veiðigjöldum. Í umræðunni um
veiðigjöld erum við ekki að tala
um fiskveiðistjórnun heldur um
auðlindarentuhlutfall af hagnaði í
rekstrarútkomu fyrirtækja,“ segir Lilja
Rafney Magnúsdóttir. Hún hefur um
árabil setið á þingi sem þingmaður
Norðvesturkjördæmis fyrir Vinstri
græn.

Ný nálgun til gjalds

Eftir þingkosningarnar síðasta
haust og myndun ríkisstjórnar hennar
flokks og Sjálfsstæðisflokks varð Lilja
Rafney formaður atvinnuveganefndar
Alþingis. Það kemur því í hennar hlut
að stýra vinnu atvinnuveganefndar
með nýtt frumvarp um veiðigjöld
sem
Kristján
Þór
Júlíusson
sjávarútvegsráðherra mælti fyrir
í þinginu fimmtudaginn í síðustu
viku septembermánaðar (sjá grein
ráðherrans um frumvarpið á þessari
síðu þar sem hann rekur efni þess frá
sínum sjónarhóli).
En hvernig lýsir formaður
atvinnuveganefndar helstu nýjungum
við þetta frumvarp?
„Í stuttu máli er verið að
nálgast þessa afkomu í rauntíma,
nokkuð sem allir stjórnmálamenn

heilt yfir hafa talað um. Það
er þá byggt á upplýsingum úr
skattaframtölum og frá Fiskistofu.
Með þeim hætti má segja að hægt sé
að nálgast þessa auðlindarentu sem
best. Það er verið að taka 33% hlutfall
af hagnaði, reiknistofni sem er fyrir
skatta og tekið tillit til fjárfestinga
og vaxtagjalda í greininni. Ég tel að
hér sé á ferðinni mjög góð nálgun.
Árið 2012 var alltaf verið að reyna
að nálgast þetta með þessum hætti
varðandi auðlindarentuna sem þá lá
undir. Það var að fá upplýsingarnar
frá fyrirtækjunum á sérstöku blaði
frá skattstjóra. En þetta er í raun í
fyrsta skipti núna sem þetta verður
framkvæmanlegt
með
þessum
hætti. Þá held ég að það verði mjög
auðvelt og gegnsætt að sjá á hverju
veiðigjöldin byggjast. Þau geta þá
hækkað og lækkað eftir afkomu eins
nálægt í tíma og kostur er.“

Afkomutölur frá skattinum

Lilja Rafney bendir á að það verði
í fyrsta skipti árið 2020 að álagning
veiðigjalda verður alfarið byggð á
afkomu síðasta árs.
„Fyrir álagningu næsta árs erum
við með bráðabirgðaákvæði í lögunum
sem gerir okkur kleift að nálgast þetta
í tíma eins og hægt er til að byggja á
álagningu fyrir árið 2019.“
Formaður
atvinnuveganefndar
bendir á aðra nýjung í frumvarpinu.
„Í því frumvarpi sem nú er í gildi,
en fellur á brott við það nýja, var
ákvæði um að tekið yrði tillit til
afkomunnar í fiskvinnslunni við
útreikning veiðigjalda. Þetta var gert

„

Í stuttu máli
er verið
að nálgast þessa
afkomu í rauntíma“

til að ná utan um hagnað af þeim
hluta rekstrar útgerðarfyrirtækja sem
eru jafnframt með vinnslu, þegar
kom að útreikningi veiðigjaldanna.
Nú verður afkoman af fiskvinnslunni
hins vegar felld út. Það var ákveðin
gagnrýni á það fyrirkomulag sem
sneri að því að ósanngjarnt væri að
fiskvinnsla án útgerðar væri látin
borga veiðigjöld sem tækju mið af
hagnaði í fiskvinnslu. Það er líka
nýmæli að uppsjávargeirinn fær 10 %
álag á reiknistofninn sem er eðlilegt
miðað við afkomu greinarinnar.“
Lilja Rafney tekur hér fram að meðal
nýmæla nú sé að veiðigjaldið verði
reiknað út frá rekstrarupplýsingum
sem útgerðirnar skili til skattayfirvalda
í stað þess að nota fyrst og fremst
tölur um afkomu sjávarútvegsins
frá Hagstofu Íslands. „Ég tel að með
því að hafa aðgang að upplýsingum
um rekstur fyrirtækjanna gegnum
skattayfirvöld þá eigi að vera hægt að
sjá að menn séu ekki að láta einhvern
hagnað flæða úr útgerðarþættinum
yfir í vinnsluna og þannig lækka
hjá sér álagningarstofn veiðigjalda.
Það þarf að vera hægt að greina
algjörlega á milli hagnaðar í veiðum
og
vinnslu
samstæðufyrirtækja
í sjávarútvegsfyrirtækja og að
skatturinn hafi til þess verkfæri.“

Óttast ekki undanskot

Bent hefur verið á að með
því að taka afkomu í fiskvinnslu
út úr útreikningum á veiðigjaldi
geti hugsanlega opnast hætta á
undankomuleið frá veiðigjöldum með
því að þeir sem ráði bæði veiðum og
vinnslu hagi málum þannig að megnið
af hagnaði útvegsfyrirækjanna komi
bókhaldslega séð fram í vinnslunni.
„Ég vil ekki ætla það fyrirfram,“
segir Lilja Rafney, „...en lýsi því þó
yfir fyrir mitt leyti að ég vil fá sem
bestan grunn til að byggja á í störfum
atvinnuveganefndar einmitt varðandi
þetta. Við í atvinnuveganefnd munum
kalla eftir öllum upplýsingum hvað
þetta varðar, ekki síst frá fulltrúum
sjómanna hvort þeir óttist að
þetta muni hafa einhver áhrif á
verðlagningu og hlutaskipti til þeirra.
Það þarf að hafa fast land undir fótum
með þetta allt saman. Þetta verður að
skoða vandlega. Ég tel mjög brýnt að
við fáum tryggingu fyrir því að ekki sé
hægt að fela hagnaðinn í útgerð með
því að færa yfir á vinnslu.“

Tekur ekki undir fullyrðingar
um lækkun

Formaður
atvinnuveganefndar
segist ekki sammála fullyrðingum um
að með nýja frumvarpinu sé verið að
lækka álögur á sjávarútveginn.
„Nei, ég tek ekki undir það.
Hér er hlutfallslega séð ekki verið að
lækka veiðigjöldin. Áfram eru reiknuð
út 33 prósent af ákveðnum reiknistofni
sem sóttur er í afkomutölur. Við erum
ekki að breyta þessu hlutfalli, hvorki
til hækkunar né lækkunar. Hvort

þessu hlutfalli verði síðar breytt veit
enginn. Slíkt er bara pólitísk ákvörðun
á hverjum tíma og fer væntanlega eftir
rekstrarumhverfi fyrirtækjanna.“
Lilja Rafney bætir því við að
sýnt sé fram á að ef þessi aðferð sem
nú stendur til að taka upp með þessu
nýja frumvarpi hefði verið notuð
undanfarin tíu ár, þá hefðu tekjur
ríkisins af heildarveiðigjöld á þeim
tíma orðið hálfum milljarði meiri
heldur en ríkissjóður hefur haft af
veiðigjöldum síðasliðinn áratug.
„Mér finnst þetta segja ákveðna
sögu. Það er ekki verið að lækka
veiðigjöld með nýja frumvarpinu
með einhverjum ákveðnum hætti.
Hins vegar er verið að horfa í
afkomutenginguna
með
nýja
frumvarpinu. Veiðigjöldin lækka
í krónum talið en það gera þau
einfaldlega í takt við versnandi
afkomu útgerðarinnar.“

Ólíkar aðstæður smárra og
stórra

Fram til þessa hafa útgerðarfélögin
verið látin borga veiðigjöld af afkomu
sem þau náðu tveimur árum fyrr.
Íslenskur sjávarútvegur státar gjarnan
af því að innan hans séu margir góðir
rekstrarmenn. Hefðu þeir ekki mátt
vita að fyrirtæki þeirra yrðu fyrir
hækkun veiðigjalda árin 2017 og
2018 vegna góðrar afkomu tveimur
árum fyrr og þannig lagt til hliðar
svo fyrirtækin ættu fyrir þessum
greiðslum?
Lilja Rafney svarar þessu svona:
„Það má auðvitað alltaf teygja þetta
á alla kanta. En einhvern tímann

„
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Hér er
hlutfallslega
séð ekki verið að
lækka veiðigjöldin.“

verður bara að draga línu í sandinn,
endurmeta stöðuna og segja: „Nú
erum við komin með þá nálgun á
veiðigjöldin sem við erum sátt við og
endurspegla afkomu fyrirtækjanna.“
Það þýðir ekki að vera að horfa
í baksýnisspegilinn með þetta.
Auðvitað komu góð ár 2015 og 2016.
Síðan hefur það farið niður á við út af
styrkingu krónunnar, markaðsverðum
og fleiri þáttum. Það fóru margir út
í miklar fjárfestingar þegar vel gekk
á þessum árum. Það hefur verið
mikill viðsnúningur í greininni
eins og menn sjá. Það er hins vegar
ekki svo að það hafi verið bullandi
gróði hjá öllum útgerðarflokkum.
Rekstrarskilyrðin innan greinarinnar
eru ekki sambærileg og stórútgerðin
sem hefur yfir stærstum hluta
aflaheimilda að ráða nýtur þess í
miklum hagnaði. Þetta hefur því
fyrst og fremst verið hjá stóru
útgerðarfyrirtækjunum þar sem við
höfum séð miklar fjárfestingar, bætta
eiginfjárstöðu og miklar arðgreiðslur
úr fyrirtækjunum á umliðnum árum.
Sem betur fer hafa hinn minni þó líka
verið að fjárfesta og byggja sig upp í
kjölfar góðra ára. Staðan lítilla og
meðalstórra fyrirtækja í sjávarútvegi
er hins vegar í mínum huga ekki
sambærileg við stóru fyrirtækin sem
eru kannski tíu til tuttugu talsins. Hún
er bara gjörólík. Mér finnst bara ekki
sanngjarnt að tala með sama hætti um
öll þessi ólíku fyrirtæki hvað varðar
stærð. Stóru sjávarútvegsfyrirtækin
með sínar efnahagssamstæður, öll sín
samlegðaráhrif, mikla veltu, greiðan
aðgang að lánsfjármagni á góðum

kjörum og áfram má telja eru bara
ekki sambærileg við lítil og meðalstór
fyrirtæki. Þessi minni fyrirtæki
verða fyrir miklu þyngri höggum
hlutfallslega séð þegar markaðsverð
lækka eða krónan styrkist, heldur en
stærstu fyrirtækin.“
Vill taka tillit til hinna smærri
Með þessum síðustu orðum
kemur Lilja Rafney sjálf inn á aðstöðu
minni sjávarútvegsfyrirtækja. Úr
þeirra ranni hafa einmitt heyrst
orð sem lýsa vonbrigðum með nýja
veiðigjaldafrumvarpið. Menn telja
álögurnar enn of háar og íþyngjandi.
„Ég get alveg tekið undir að ég
hefði viljað sjá meira tillit tekið til
þeirra, og þá með einhvers konar
þrepaskiptu veiðigjaldi og auknum
„persónuafslætti.“ Þetta hefur verið
skoðað. Það mætti til dæmis beita
svona afslætti með einhvers konar
þrepaskiptingu. Í dag er þessi afsláttur
á veiðigjöldum ekki hár, er tuttugu
prósent af fyrstu fjórum og hálfri
milljóninni og síðan 15 prósent
af næstu fjórum og hálfri milljón.
Þetta gildir um alla, bæði stóra jafnt
sem smáa. Fyrir þessa stóru er þetta
náttúrulega bara dropi í hafið en
þetta skiptir máli fyrir hina minni.
Mér finnst það mætti til dæmis skoða
að svona afsláttur fari ekki upp alla
línuna frá hinum minstu til hinna
stærstu, heldur að það verði fundin
einhver stærðarmörk sem miða vegi
við hvað varðar afslátt á veiðigjöldum
þar sem hinir minni yrðu látnir njóta
slíks. Ég held að það sé áhugi fyrir því
innan atvinnuveganefndar þingsins að
skoða þessi mál með þeim augum.“

„

Þetta verður
að skoða
vandlega.“

Samfélagsleg ábyrgð
stjórnvalda

Sjálf er Lilja Rafney af Vestfjörðum.
Í hennar kjördæmi, Norðvestur,
eru allar útgerðir annaðhvort litlar
eða meðalstórar. Hún viðurkennir
fúslega að verða vör við kvartanir
vegna veiðigjalda sem stjórnendur
sjávarútvegsfyrirtækja
telji
að
séu of há og dragi fjármagn út úr
sjávarbyggðunum til ríkisvaldsins.
„Það eru vissulega áhyggjuraddir
vegna veiðigjaldanna. Ég vona þó
að menn horfi nú til þess að kljúfa
þennan skafl og komast gegnum
hann. Veiðigjöldin eru að lækka í
krónum talið með þessu frumvarpi.
Ef það tekst síðan að ná fram einhvers
konar þrepaskiptingu eða styrkari
persónuafslætti fyrir þessar minni
útgerðir þá held ég að menn séu
komnir á réttan kjöl.“
Lilja Rafney bendir á að nú sé verið
að skoða hvaða áhrif veiðigjöldin eftir
hækkunina sem varð 1. september
2017, og eru vegna afkomunnar 2015,
hafa á byggðalögin. „Það verður
áhugavert að sjá hvað kemur út úr því.
Litlu og meðalstóru útgerðarfyrirtækin
skipta mjög miklu máli víða um
land. Hvert starf telur. Stjórnvöld
verða auðvitað að sýna samfélagslega
ábyrgð og stilla veiðigjöldin þannig af
að við stöndum vörð um fjölbreytta
útgerðarflokka, störf á landsbyggðinni
og um sjávarbyggðirnar.“
Aðspurð í lokin segir Lilja Rafney
að nýja veiðigjaldafrumvarpið verði
að fara í gegnum þingið fyrir jól og
verða að lögum um áramót. „Ástæðan
er sú að hér eftir eiga veiðigjöldin að
miðast við almanaksárið, en ekki við
fiskveiðiárið eins og var.“
Viðbót: Viðtal þetta var tekið
síðdegis fimmtudaginn 27. september,
sama dag og sjávarútvegsráðherra
mælti fyrir veiðigjaldafrumvarpinu

í þinginu og 1. umræða um það
fór þar fram. Í útvarpsþættinu
„Í vikulokin“ í Ríkisútvarpinu
laugardaginn 29. september lýsti
Lilja Rafney því síðan yfir að hún
styddi ekki veiðigjaldafrumvarp

sjávarútvegráðherra óbreytt. Taka
yrði í nýjum lögum um veiðigjöld
frekara tillit til lítilla og meðalstórra
útgerða en gert er í frumvarpinu
eins og það liggur fyrir úr hendi
sjávarútvegsráðherra.

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta.
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður,
rafstöðvar og ljósavélar.
•
•
•
•
•
•
•

Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
Neyðarþjónusta í boði
Gott úrval varahluta á lager
Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Volvo Penta á Íslandi
VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_148x210mm_20170829.indd 1

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is
29/08/2017 14:32
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Kristján Þór Júlíusson landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra:

Traustari álagning veiðigjalds
N

úgildandi
aðferð
við
álagningu veiðigjalds er háð
margvíslegum annmörkum.
Einn sá veigamesti er sú
staðreynd að álagning gjaldsins
er ekki í neinum takti við afkomu
sjávarútvegsfyrirtækja enda byggð á
um tveggja ára gömlum upplýsingum.
Þá hefur réttilega verið á það bent
að öll stjórnsýsla með álagningu
gjaldsins er bæði flókin og ógegnsæ.
Loks má nefna að reiknistofn
veiðigjaldsins er verulega háður
gengissveiflum sem hefur leitt til
óeðlilegra sveiflna á fjárhæð gjaldsins
sem samræmast illa rekstrarafkomu
sjávarútvegsfyrirtækja. Það sem
veldur því í núverandi fyrirkomulagi
er að hreinn hagnaður fiskveiða hefur
meðal annars ráðist af endurmati á
virði lána þannig að til hefur orðið
veruleg tekju- eða gjaldafærsla sem þó
er aðeins bókhaldsleg.
Í mínum huga er óboðlegt að búa
einni af undirstöðuatvinnugreinum
okkar Íslendinga skilyrði sem þessi
og hef ég skynjað ríkan vilja til að
bæta úr þessum annmörkum, bæði
meðal þeirra sem starfa við íslenskan
sjávarútveg og einnig á vettvangi
stjórnmálanna.

Álagning færð nær í tíma

Í samræmi við stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar er eitt helsta
markmið nýs frumvarps um veiðigjald
að færa álagningu gjaldsins nær í tíma
svo það verði meira í samræmi við

afkomu sjávarútvegsfyrirtækja.
Ákvörðun veiðigjalds verður
þannig byggð á árs gömlum gögnum
í stað um tveggja ára líkt og nú er.
Það sem gerir þetta mögulegt er
m.a. sú breyting að færa ábyrgð
á
úrvinnslu
veiðigjaldsins
til
Ríkisskattstjóra og leggja niður
veiðigjaldsnefnd.
Jafnframt
má
nefna þá breytingu í þessu samhengi
að veiðigjald verður ákvarðað á
grundvelli rekstrarupplýsinga sem
sjávarútvegsfyrirtæki skila til RSK
í stað þess að notast við hagtölur
Hagstofu líkt og nú er. Þannig verður
gjaldtakan byggð á haldbærari
gögnum og með þessu verður
reiknistofn veiðigjalds gegnsærri og
auðskiljanlegri en reiknistofn gildandi
laga.

Veiðigjald einfaldað

Í frumvarpinu er að finna
margvíslegar breytingar sem eru til
þess fallnar að einfalda gjaldtökuna og
draga úr flækjustigi.
Þannig er lagt til að hagnaður
fiskvinnslu komi ekki til útreiknings
veiðigjalds líkt og nú er en núverandi
fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt
með vísan til þess að fiskvinnsla sé ekki
hluti af auðlindanýtingu. Þá er einnig
lagt til að tegundir utan aflamarks
verði undanskildar veiðigjaldi (að
frátöldum makríl). Með þessu fækkar
nytjastofnum sem bera veiðigjald úr
46 í 27. Nytjastofnar sem ekki eru í
aflamarki veiðast oftast sem meðafli

og gjaldtaka á þessar tegundir getur
dregið að nauðsynjalausu úr sókn
og aukið hættu á brottkasti. Loks má
nefna að útreikningur aflaverðmætis
frystiskipa vegna vinnsluþáttar er
einfaldaður í frumvarpinu.

Fjárfestingar og minni sveiflur

Í frumvarpinu er lagt til að tekið
verði tillit til fjárfestinga í skipum
og tækjabúnaði í sjávarútvegi við
útreikning á gjaldstofni veiðigjalds
enda felast sameiginlegir hagsmunir
ríkisins og útgerðar til langframa í
öflugum fjárfestingum.
Þannig er tekið tillit til eðlilegs
vaxtakostnaður af fjárfestingum á
sama tíma og gengisáhrif, sem valdið
hafa miklum sveiflum, eru tekin
út. Þessar breytingar á forsendum
veiðigjaldsins leiða til þess að minni
sveiflur verða á álagningu veiðigjalds
en það hefur verið ein helsta gagnrýnin
á núverandi álagningu. Þannig verður
meira samræmi á milli annars vegar
afkomu sjávarútvegsfyrirtækja og hins
vegar fjárhæðar veiðigjalds á hverjum
tíma.

Óbreytt gjaldhlutfall

Samkvæmt
frumvarpinu
verður veiðigjald reiknað þannig
að það nemi 33% af reiknistofni
hvers nytjastofns. Er það óbreytt
gjaldhlutfall frá núgildandi lögum.
Með því gjaldhlutfalli liggur fyrir að
veiðigjöld samkvæmt frumvarpinu
hefðu skilað sambærilegri fjárhæð

til ríkissjóðs á árunum 2009-2018 ef
það kerfi hefði verið í gildi (64,2 ma.
kr.) og heildarfjárhæð veiðigjalds var
raunverulega á þessu sama tímabili
(63,7 ma. kr.).
Með þessu gjaldhlutfalli má því
segja að byggt sé á ákvörðunum
Alþingis um veiðigjald á þessum
árum, sem hafa verið umbrotaár í
íslensku atvinnu- og stjórnmálalífi,
en veiðigjöld hafa verið til umræðu
á flestum eða öllum löggjafarþingum
þessa tíma.
Forsvarsfólk sjávarútvegsfyrirtækja
hefur lýst yfir vonbrigðum með þetta
hlutfall. Það sé of langt gengið að ríkið
taki til sín 33% af hagnaði við fiskveiðar
til viðbótar við 20% tekjuskatt og aðra
gjaldtöku. Því sjónarmiði sýni ég
fullan skilning. Á sama tíma koma
fram stjórnmálamenn sem segja að

það ætti að ganga lengra – að ríkið
ætti að taka stærri hlut af afkomu
sjávarútvegsfyrirtækja en lagt er til
í frumvarpinu. Það verður verkefni
næstu vikna og mánaða að fara yfir
þessi sjónarmið.

Málefnaleg umræða

Ég bind vonir við að umræða um
frumvarpið verði með þeim hætti að
við stöndum uppi með traust og öflugt
kerfi við álagningu veiðigjalds.
Við getum þannig stuðlað að
meiri sátt um framtíðarfyrirkomulag
þessarar
gjaldtöku.
Þjóðin
fái réttlátan hlut af arðsemi
auðlindarinnar en jafnframt verði
gætt að samkeppnishæfni íslensks
sjávarútvegs. Þannig tryggjum við
hagsmuni þjóðarinnar allrar til lengri
tíma.

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
KORSØR skiptiskrúfa
MEKANORD niðurfærslugír SLEIPNER bógskrúfa
VULKAN ástengi
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

BJÖRG EA 7

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur
EUROPAFILTER smursía
SEPAR forsíur
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar

R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað
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Uppboðskerfi fiskmarkaða á Íslandi er einstakt í veröldinni.
Það vekur athygli langt utan landsteinanna, enda eina rafræna
uppboðskerfið sem tekur til allra seljenda og kaupenda fisks
í einu landi.

Reiknistofa fiskmarkaða

Iðavellir 7

| 232 Reykjanesbær | rsf@rsf.is | Sími 420-2000
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Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi:

„

Hvað er að frétta af uppboðum í Færeyjum?
Núna er
A
greitt gjald af
nnað slagið berast fréttir
af
tilraunum
færeyskra
stjórnvalda til að innheimta
veiðigjald vegna fiskveiða, með
uppboðum. Slíkt hefur verið reynt
í öðrum löndum en ekki gefið góða
raun, og frá því í öllum tilvikum fallið.
Þrátt fyrir þetta telja einstaka aðilar
hér á landi uppboð lausn allra mála.
Það má ætla tálsýn. Mismunandi
gjaldtaka getur raunar hæglega valdið
ruglingi, þegar hvorki gjaldtakan né
stjórn fiskveiða eru sett í samhengi.
Því er rétt að geta nokkurra atriða sem
taka þarf tillit til í þessu samhengi.

Þótt einstaka sinnum berist fréttir
af háum greiðslum á uppboðum
í Færeyjum, kemur glöggleg í ljós
að heildargjaldið er hærra á Íslandi
en í Færeyjum, eins og sjá má á
samantektinni sem fylgir hér í töflu.
Heildarmyndin er því töluvert öðruvísi
þegar allt er tekið með í reikninginn.
Sú mynd hlýtur enda að skipta mestu
þegar spurt er; hversu mikið er greitt
fyrir aðgang að auðlindinni. Taflan hér
að neðan er unnin upp úr gögnum frá
Hagstofu Færeyja, Hagstofu Íslands,
fjárlögum beggja landa, Deloitte og
Fiskistofu.

Greitt veiðigjald hærra á
Íslandi

Fáir njóta af uppboðum

Til að byrja með er gott að líta
á greitt veiðigjald í Færeyjum og á
Íslandi á undanförnum árum.

Færeysk stjórnvöld hafa gert
tilraunir með uppboð á þremur
deilistofnum og botnfiski í Barentshafi.
Deilistofn er stofn sem flakkar á
milli lögsaga og því hafa stjórnvöld í
einu landi takmarkaðan umráðarétt
yfir honum. Nefna má sem dæmi síld,
kolmunna og makríl. Ekkert hefur enn
verið boðið upp á heimamiðum sem
Færeyingar hafa umráðarétt yfir. Það
kemur ekki óvart enda hefur ástand
þorskstofnsins verið lélegt og því lítið
að bjóða upp. Ráðgjöf fyrir árið 2019
er upp á rúmlega 10 þúsund tonn af
þorski í Færeyjum en 264 þúsund
tonn á Íslandi fyrir yfirstandandi
fiskveiðiár.
Stefið í uppboðum Færeyinga er
ætíð hið sama, lítil hlutdeild er boðin
upp og fá fyrirtæki hirða stærsta hluta
heimildanna. Stundum eru fyrirtækin
einungis tvö og jafnan er þar um að

þremur tegundum
í Færeyjum, en af
öllum tegundum hér
á landi.“

ræða stærstu sjávarútvegsfyrirtækin.
Aukin samþjöppun er því augljós
fylgifiskur uppboða og þau eru síst
til þess fallin að styðja markmið
íslenskrar fiskveiðistjórnunar um að
tryggja trausta atvinnu og byggð í
landinu.

Rekstrarlegar forsendur
uppboðsverðs

Átta þúsund tonn af makríl voru
boðin upp í Færeyjum í ágúst, samtals
um 8% af heildar makrílkvóta sem
gefin hefur verið út í Færeyjum.
Tvö
fyrirtæki
fengu
allar
aflaheimildirnar og verðið sem
fékkst var að jafnvirði á bilinu 80–97
íslenskra króna á kíló. Ljóst er að
engar rekstrarlegar forsendur gætu
staðið undir viðlíka gjaldi hér á landi.
Opinber veiðigjaldsnefnd, skipuð
af stjórnvöldum, reiknar beinan
kostnað við að veiða fisktegund til að
ákvarða veiðigjald fyrir hverja þeirra.
Framlegð í makríl hefur verið á bilinu
15–22 krónur á kíló undanfarin tvö
ár. Það þýðir að eftir standa fyrir
FRAMHALD Á BLS. 14
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SÖLU- OG ÞJÓNUSTUAÐILAR
FYRIR ÚTGERÐINA
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Gleðileg jól
Gleðilegt nýtt ár og
og farsælt
þökkum samfylgdina
komandi
SJÁVARÚTVEGUR
á liðnu ári
-Gleðileg
UNDIRSTAÐA
VELFERÐAR
nýtt
ár jól
HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

og farsælt
komandi
nýtt ár

Gleðileg jól
og farsælt
Gleðilegt nýtt ár og
komandi
þökkum samfylgdina
á liðnu ári
nýtt ár
BOLUNGARVÍKURHÖFN

Tálknafjarðarhreppur

FJARÐABYGGÐ

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur
SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

Reykhólahreppur
SNÆFELLSBÆR

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Bolungarvík

Tálknafjarðarhreppur

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Súðavíkurhreppur

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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Rauðu húsin á Þinganesi í Þórshöfn
eru miðstöð stjórnsýslu þar í landi.

fyrirtæki um 15–22 krónur til að
greiða fyrir allan fastan kostnað, líkt
og afskriftir og fjármagnsgjöld. Af
þessu má ráða að íslensk fyrirtæki
kæmu út í stórkostlegu tapi ef þau
verð sem fengust á síðustu uppboðum
í Færeyjum væru heimfærð á
heildarafla í makríl á Íslandi, líkt og
sumir hafa lagt til.

Jaðarverð umsvifamikilla
fyrirtækja

Verð sem myndast á uppboðunum
eru jaðarverð. Í jaðarverði felst að
fyrirtæki sem þegar hafa aflaheimildir
í tiltekinni tegund munu þegar verða
fyrir kostnaði við að sækja þann afla.
Sá afli sem unnt er að fá til viðbótar
á uppboði leiðir því aðeins til aukinna
tekna en óverulegs kostnaðar. Af
þeim sökum geta hlutaðeigandi aðilar
greitt hátt verð, svokölluð jaðarverð,
fyrir aflaheimildir sem boðnar eru
upp. Slík verð eru því ekki lýsandi. Í
þessu samhengi er jafnframt rétt að
rifja upp að eitt markmið uppboða á
aflaheimildum í Færeyjum var að auka
nýliðun í atvinnugreininni. Enginn
nýr aðili hefur hins vegar tekið þátt í
þeim uppboðum sem þegar hafa farið
fram þar í landi, enda engin leið fyrir
nýja aðila að keppa við áðurgreind
jarðarverð.

Ólíkar markaðsaðstæður

Þá ber að hafa í huga að Færeyingar
hafa aðgang að mun betur borgandi
markaði en Íslendingar.
Rússlandsmarkaður er opinn
Færeyingum og þar fást allt að 30%
hærri verð en á mörkuðum sem
íslensk fyrirtæki skipta við. Makríllinn
veiðist aukinheldur á öðrum tíma við
Færeyjar og er hann þá verðmeiri.
Það leiðir til þess að Færeyingar
geta selt makríl í meira magni til
betur borgandi markaða eins og þess
japanska, þar sem miklu hærra verð
fæst fyrir hann.
Álagning veiðigjalds hér á landi
hófst árið 2004 og er gjaldtakan mun
umfangsmeiri en í Færeyjum, en
álagning veiðigjalds, og það á aðeins
eina tegund, hófst þar árið 2011. Núna
er greitt gjald af þremur tegundum í
Færeyjum, en af öllum tegundum hér
á landi. Þá hefur ekki síður veruleg
áhrif að sjómenn taka að hluta til þátt
í greiðslu veiðigjalds í Færeyjum, þar
sem draga má gjaldið frá aflaverðmæti
fyrir skipti. Á Íslandi ber útgerðin ein
ábyrgð á greiðslu gjaldsins.
Við fyrrgreint verður svo að bæta að
ekkert gjald er lagt á í Færeyjum vegna
veiða úr fiskistofnum á heimamiðum.
Við fiskveiðistjórn á heimamiðum
hafa Íslendingar og Færeyingar farið
ólíkar leiðir; Ísland hefur farið þá leið
að stýra veiðum með aflamarkskerfi
en Færeyingar hafa stýrt veiðum
með sóknardagakerfi. Árangurinn af
þessum kerfum er mjög ólíkur og hefur
það íslenska reynst miklu farsælla. Á
Íslandi er ástand þorskstofnsins gott,
hrygningarstofninn er á uppleið og
hefur ekki verið stærri í hálfa öld. Í
Færeyjum er staðan hins vegar sú að
þar er þorskstofninn í mikilli lægð

Löndun í Færeyjum.

og hefur stærð hrygningarstofnsins
þar verið við varúðarmörk síðan árið
2005. Þorskveiðar á heimamiðum
Færeyinga eru því ekki sjálfbærar.

Önnur gjaldtaka hér á landi

Mikilvægt er að hafa í huga að
hér á landi er einnig óbein gjaldtaka
í sjávarútvegi þar sem íslenska ríkið
hefur til ráðstöfunar 5,3% af öllum
úthlutuðum aflaheimildum.
Aðeins
fjögur
fyrirtæki
í
sjávarútvegi hafa meiri aflaheimildir
til ráðstöfunar fyrir fiskveiðiárið 18/19
en íslenska ríkið. Áætlað aflaverðmæti
þessara 32 þúsunda tonna eru um
6-8 milljarðar króna. Fiskistofu er
svo falið að bjóða upp þessi 5,3%.
Tegundir eru þá seldar í skiptum
fyrir þorsk, sem síðan er úthlutað
m.a. til strandveiða og í byggðakvóta.
Í skerðingu aflaheimilda um 5,3%
ár hvert felst því óbein gjaldtaka á
handhafa heimildanna.
Þá er mikilvægt að halda til haga
að bein gjaldtaka eins og veiðigjald
er ekki eini mælikvarðinn á hvað
fyrirtæki greiða í sameiginlega sjóði.
Fyrir utan að stuðla að atvinnu og
hagvexti í hagkerfinu má nefna
fjölda annarra gjalda, þar með talið
kolefnisgjald sem ekki er greitt í
Færeyjum, aflagjald sem er mun lægra
í Færeyjum, tryggingagjald sem er
hærra á Íslandi og svona mætti áfram
telja.
Það er mikilvægt í alþjóðlegri
samkeppni að þekkja til og
viðurkenna að aðstæður í sjávarútvegi
á Íslandi geta ekki verið of íþyngjandi,
því sjávarútvegur á Íslandi á í harðri
samkeppni á alþjóðlegum markaði. Að
öðrum kosti mun samkeppnishæfni
sjávarútvegsins gefa eftir og á því mun
engin hagnast.
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Brettatjakkar
Lyftigeta: 2500 kg
Verð: 43.179 kr. m/vsk

Rafmagnstjakkar
Lyftigeta: 1500 kg
Verð: 282.897 kr. m/vsk

Rafmagnsstaflarar
Lyftigeta: 1000 kg
Lyftihæð: 2,4 m og 3 m
Verð: 589.000 kr. m/vsk
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ALVÖRU
VERKFÆRI

Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
M18 FPD-502XA
með daginn. + Rafhlöður og hleðslutæki
M18 BLPD-502XA
+ 100stk aukahlutapakki

H V Í TA H Ú S I Ð / A c t a v i s 7 1 1 0 3 0

Pluto 1,2 RED

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV

POWERSTATE™ Milwaukee mótor.
REDLINK PLUS™ ræður við mikið álag.
REDLITHIUM-ION™ rafhlöður veita aukinn kraft.
LED ljós og sveigjanlegt rafhlöðukerfi sem virkar
með öllum Milwaukee M18™ rafhlöður.
Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum,
hleðslutæki og 100 stk aukahlutapakka.

3ja geisla laser + Þrífótur

Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum.
og hleðslutæki.

Línulaser frá Futech 3ja geisla
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

Vnr. MW 4933451061

•
•
•
•
•

TILBOÐ 54.900 KR.
ÁÐUR 79.900 KR.

Vnr. MW MW 4933464129

150 cm

Nákvæmni 4mm/10m
Drægni 2x50m
Sjálfréttandi (pendúll)
Ryk og vatnsheldisstuðull – IP54
3xAA rafhlöður

Vnr. FUT 02303R

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna
fyrir KR.
sjávarútveg
TILBOÐ 27.900
ÁÐUR 59.900 KR.
ÁÐUR 47.690 KR.
um árabil með WiseFish í fararbroddi, CfMD vottað
af Microsoft.

TILBOÐ 47.900 KR.

VerkfæraskápurÞú færð sjávarútvegslausnir
188 verkfæri USG
Verkfæraskápur á hjólum
með 188 verkfærum.

í áskrift á navaskrift.is.

RED RACER

24.900

Snúningslaser í tösku

kr.

•
•
•
•
•
•

Vnr. USG FIRP7B

Vnr. FUT 0501CS

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

TILBOÐ 79.900 KR.

pr. mán.
án vsk

Línulaser frá Futech 3ja geisla
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

7 skúffur – 1/4”, 3/8”
og 1/2” topplyklasett.
Splittatangir, skrúfjárn, fastir
lyklar, tangir, meitlar, sexkantar,
rennimál og þjalir.

ÁÐUR 94.900 KR.

n
Fæst á s
il
ð
e
s
f
ly

MEIRA AFL – Hámarks afl 135Nm.
MEIRI HRAÐI – Skilar allt að 2000 RPM.
NETTARI – Lengd aðeins 197mm.

Nákvæmni 1mm/10m
Drægni 2x250m
Sjálfréttandi / m+ótor
Ryk og vatnsheldisstuðull – IP65
Hægt að nota með móttakara
Innbyggð hleðslurafhlaða eða 4xC

TILBOÐ 95.900 KR.
ÁÐUR 119.900 KR.
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