Út á hvað var núverandi ríkisstjórn kosin? Jú, út á þau loforð sem gefin voru í
kosningabaráttunni. Það að standa við loforðin er eina raunverulega umboðið sem þessi
ríkisstjórn hefur frá kjósendum sínum.

!Knýja á um frekari fullvinnslu afla hérlendis með því m.a. að skoða
hóflegt útflutningsálag á fisk og/eða að óunninn afli verði settur á
innlendan markað.
!stuðla að vernd fiskistofna
!stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlinda sjávar
!treysta atvinnu
!efla byggð í landinu
!skapa sátt meðal þjóðarinnar um eignarhald og nýtingu auðlinda
sjávar
!leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á 20 ára
tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka.

Loforðum sínum komu stjórnarflokkarnir á blað með stjórnarsáttmálanum. Í honum eru ýmis
fögur fyrirheit s.s að stuðla að frekari vinnslu sjávarafla hér innanlands og ekki síst að fara í
heildar endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða þar sem aflaheimildir yrðu innkallaðar og
endurráðstafað á 20 ára tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka.

!Skipaður hagsmunaaðilum
!Ágreiningur um nánast öll atriði
!Auðlindaákvæði í stjórnarskrá – aðeins LÍÚ á móti

Til þessarar vinnu skyldi skipaður starfshópur er ynni að endurskoðuninni og kallaði til samráðs
hagsmunaaðila og sérfræðinga.
Vissulega var þessi starfshópur skipaður en í stað þess að kalla til hagsmunaaðila til samráðs og
upplýsingagjafar þá sátu hagsmunaaðilarnir þar við borðið og höfðu það eitt að leiðarljósi að
hámarka eigin hag. Verður að telja að niðurstaða starfshóps er skipaður er á þennan hátt verði
seint, svo trúverðugt sé, talin þjóna hagsmunum annarra en þeirra er í starfhópnum voru.

!Meirihluti mælir með samningaleið
!Fulltrúar Hreyfingarinnar og SFÚ á annarri skoðun

Engu að síður liggur fyrir niðurstaða starfshópsins um að fara skuli svokallaða samningaleið.
Hinsvegar ef menn lesa skýrsluna frá orði til orðs og líta til bókana og sérálita má ljóst vera að
Eina atriðið sem nokkuð breið sátt náðist um og allir fulltrúar að LÍÚ undanskildum voru
sammála um var að koma þyrfti auðlindaákvæði í stjórnarskrá er tryggði eignarrétt þjóðarinnar á
auðlindinni. Engin eining ríkti um hvað samningaleiðin fæli í sér og bullandi ágreiningur meðal
hagsmunaaðila um nánast öll atriði, þó svo að einhverjir kjósi að kalla það viðtæka sátt.

Í besta falli “orð” án skilgreindrar merkingar

Samningaleiðin er því í besta falli orð án skilgreindrar merkingar. Og sú leið einungis til þess
fallin að festa núverandi kerfi í sessi til frambúðar með öllum þeim ágöllum og mismununum
sem í því felast. Benti SFÚ á það í bókun sinni að ekki næðist sátt við þjóðina nema með því að
hún fengi í öllu falli að eiga síðasta orðið í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Starf hópsins gekk heldur ekki snurðulaust fyrir sig og varla fór framhjá neinum er tveir fulltrúar
LÍÚ og fulltrúi Samtaka fiskvinnslustöðva gengu út úr hópnum vegna nokkurra skötusels tonna.
Engu að síður hélt hópurinn áfram störfum þó að sá grunur læðist að manni að ætlun þeirra sem
yfirgáfu hópinn hafi verið sú að gera hann óstarfhæfan. Er hópurinn var um það bil að ljúka
störfum og komast að niðurstöðu birtust þessir fulltrúar hagsmunaaðila hinsvegar aftur. Má lesa
um skýringuna á endurkomu þeirra í bókun LÍÚ í skýrslunni, en hún er sú að eftir að þeir
funduðu með forsætisráðherra, fjármálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra ásamt
formanni og varaformanni starfshópsins í sumar var ákveðið að láta reyna á nýja nálgun í starfi
starfshópsins. Með öðrum orðum þessi svokallaða samningaleið varð til fyrir utan starfshópinn
og án aðkomu annarra fulltrúa hans en áður voru nefndir.
Í framhaldinu beita þessir aðilar, með fulltingi Samtaka atvinnulífsins, stjórnvöld hótunum um að
halda kjarasamningum í gíslingu verði ekki gengið að kröfu þeirra um að samningaleiðin sem
mótuð var á fyrrgreindum fundi verði farin. En þess ber að geta að samkvæmt tölum frá
Hagstofu Íslands störfuðu 2,6% mannafla við fiskveiðar og 2,1% við fiskiðnað, það eru því tæp
5% sem halda rúmum 95% mannaflans í gíslingu.
Er þetta það nýja Ísland sem við viljum sjá?

En er einhver ástæða til þess að breyta lögum um stjórn fiskveiða? Eiga handhafar
aflaheimildanna ekki fiskinn í sjónum? Geta stjórnvöld einhverju breytt?

Til þess verður og að líta að samkvæmt 3. málslið 1. gr. laganna
myndar úthlutun veiðiheimilda ekki eignarrétt eða
óafturkallanlegt forræði einstakra manna yfir þeim, eins og áður
segir. Aflaheimildir eru þannig aðeins varanlegar í þeim skilningi
að þær verða hvorki felldar niður né þeim breytt nema með
lögum. Í skjóli valdheimilda sinna getur alþingi því kveðið nánar
á um réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt
fyrir hann frekara fégjald en nú er gert vegna breyttra sjónarmiða
um ráðstöfun þeirrar sameignar íslensku þjóðarinnar, sem
nytjastofnar á Íslandsmiðum eru.“
Hrd 12/2000

Ísland fer með fullveldisrétt innan íslensku fiskveiðilögsögunnar í því felst að ríkið fer þar með
fullan og óskoraðan ríkisyfirráðarétt. Í fullveldisrétti íslenska ríkisins yfir auðlindum í hafinu
felst enginn beinn eignarréttur yfir nytjastofnunum sem slíkum, aðeins heimild í krafti
fullveldisréttar til að ákvarða, m.a. með setningu laga og reglugerða, með hvaða hætti auðlindin
er nýtt.
Í skjóli þessa réttar var núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi komið á og ákváðu stjórnvöld að
útdeila fiskveiðiréttinum á ákveðin hátt. Hinsvegar er alveg ljóst að með því voru stjórnvöld ekki
að afhenda réttindin til eignar um aldur og æfi þar sem frá upphafi hefur verið sá fyrirvari í
lögum um stjórn fiskveiða að “Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar
og Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt
forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.” En um gildi þessa fyrirvara má vísa í álit Gauks
Jörundssonar er segir um þetta atriði: „Þegar löggjafinn hefur á annað borð stofnað til réttinda,
sem telja ber eign í skilningi eignarnámsákvæðis stj.skr., er honum ekki lengur frjálst að ráðstafa
þeim eftir eigin geðþótta, nema að svo miklu leyti sem fyrirvari hefur frá upphafi verið um það
gerður.“
Dómstólar hafa jafnframt fjallað um gildi fyrirvarans og í Hrd. 12/2000, (Vatneyrarmálið) segir:
„Til þess verður og að líta að samkvæmt 3. málslið 1. gr. laganna myndar úthlutun
veiðiheimilda ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra manna yfir þeim,
eins og áður segir. Aflaheimildir eru þannig aðeins varanlegar í þeim skilningi að þær
verða hvorki felldar niður né þeim breytt nema með lögum. Í skjóli valdheimilda
sinna getur alþingi því kveðið nánar á um réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum
eða innheimt fyrir hann frekara fégjald en nú er gert vegna breyttra sjónarmiða um
ráðstöfun þeirrar sameignar íslensku þjóðarinnar, sem nytjastofnar á Íslandsmiðum
eru.“

Það má telja ljóst að heimildir löggjafans til að gera breytingar á löggjöfinni um stjórn fiskveiða
eru umtalsverðar. Hins vegar verður að líta til þess að löggjöf ætti ekki að breyta nema fyrir því
séu einhverjar tilteknar ástæður þar sem borgarar verða að geta gengið að því nokkuð vísu að
löggjöf sé stöðug og henni ekki breytt eingöngu vegna geðþóttaákvarðana. Hins vegar getur
verið nauðsynlegt að breyta löggjöf til að ná fram einhverjum skilgreindum markmiðum og eins
ef löggjöfin brýtur á einhvern hátt gegn stjórnarskrá eða gegn öðrum lögum þannig að misræmi
sé í löggjöfinni. En er þörf á að breyta löggjöfinni um stjórn fiskveiða og hvers vegna ætti að
gera það?

!Samkeppnisleg mismunun
!Álit mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna
!Stjórnvöldum ber skylda til að breyta lögum er leiða
til mismununar

Margir ágallar eru á löggjöfinni um stjórn fiskveiða og má t.d. benda á álit mannréttindanefndar
sameinuðu þjóðanna sem fjallað er um í stjórnarsáttmálanum þar sem segir “Bregðast þarf frekar
við áliti Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, m.a. með því að gæta atvinnufrelsis og að
tryggja að jafnræðis verði gætt við úthlutun afnotaréttarins og aðgengi að hinni sameiginlegu
auðlind.”
En sá ágalli sem snýr helst að þeim sem stunda fiskvinnslu er sú samkeppnislega mismunun sem
innbyggð er í núverandi kerfi. En í ljósi þess að löggjafinn verður að gæta þess í lagasetningu
sinni að löggjöfin leiði ekki til mismununar á öðrum tengdum sviðum verður að líta svo á að
stjórnvöldum beri í raun skylda til þess að gera breytingar á löggjöfinni um stjórn fiskveiða.
Úthlutun aflaheimilda er úthlutun á gæðum sem eru af skornum skammti og aðgangshindranir
talsverðar að veiðunum. Fyrirtæki sem reka útgerð reka mörg hver fiskvinnslur samhliða
útgerðinni og kaupa hráefnið í fiskvinnsluna í raun af eigin bátum á mun lægra verði en
markaðsverði, í skjóli laga um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og
útvegsmanna.

Úthlutun aflaheimilda eftir lögum um stjórn fiskveiða og í framhaldinu verðlagning milli
útgerðar og fiskvinnslu í skjóli laga um verðlagsstofu, veitir því þeim aðila sem hefur á höndum
bæði útgerð og vinnslu samkeppnislegt forskot á þann sem einungis rekur fiskvinnslu og kaupir
sitt hráefni á frjálsum markaði. Má færa fyrir því gild rök að þessi tilhögun sé andstæð
jafnræðisreglu stjórnarskrár, hún vegi að atvinnufrelsi manna og sé andstæð markmiðum
samkeppnislaga.
Lítum á dæmi um það hvernig menn nýta þessa gölluðu löggjöf sér til hagsbóta.

Innkaup á 5000 tonnum af ýsu. Vinnsla A kaupir á
markaði, vinnsla B kaupir af eigin skipum.
Vinnsla A
Innkaupsverð á kg.
Heildar kostnaður við
hráefniskaup
Mismunur

Vinnsla B
263,36

207,05

1.316.800.000

1.035.250.000
281.550.000

Vinnsla A og B kaupa báðar inn 5000 tonn af ýsu. Vinnsla A kaupir sitt hráefni af fiskmörkuðum
enda hefur sú vinnsla ekki aðgang að kvóta, vinnsla B er í eigu aðila sem hafa fengið úthlutað
aflaheimildum og þeir selja sjálfum sér á ákveðnu undirverði í skjóli laga um verðlagsstofuverð.
Mismunurinn á innkaupsverði þessara aðila er 281.550.000,- ætlar einhver að halda því fram að í
því felist ekki samkeppnisleg mismunun í fiskvinnslu? Vinnsla B hefur þarna rúmlega 281
milljón sem hún getur nýtt t.d. á þann hátt að viðhalda samkeppnisforskoti sínu með því halda
verði á fiskmörkuðum háu, þ.e. koma inn á markaðinn og kaupa hráefni ef verð á markaði ætlar
að falla. Stóru fyrirtækin sem hafa úthlutaðar aflaheimildir og eru með afgerandi ráðandi
markaðsstöðu koma inn á Íslensku fiskmarkaðina og halda þar uppi verðum og hafa gert það
með ákveðnum skipulögðum hætti undanfarin ár. Ef við tökum eitt fyrirtæki sem á miklar
aflaheimildir í ufsa sem það verðleggur á verðlagsstofuverði inn í sínar vinnslur, þá er það
fyrirtæki jafnframt langstærsti kaupandinn á ufsa á íslenskum fiskmörkuðum og blokkerar
gjörsamlega markaðinn þannig að það er vonlaust að ætla sér að kaupa ufsa í dag og
markaðasetja hann á eðlilegan hátt. Hægt er að benda á það að margir af 20 stærstu kaupendum
á íslenskum fiskmörkuðum eru aðilar sem eiga miklar aflaheimildir og reka fiskvinnslur.
Samkeppnismismununin er því mikil.

En auk þess að halda verði háu á fiskmörkuðum getur vinnsla B notað hagnað sinn og undirboðið
vinnslu A á mörkuðum erlendis. Þekkt dæmi innan okkar samtaka er að félagsmaður okkar seldi
ákveðna afurð á rúm 12 pund kílóið en markaður hans var undirboðinn af vinnslu í sömu stöðu
og vinnsla B sem bauð sömu afurð á tæp 10 pund og yfirtók þannig markaðinn. Er það
þjóðhagslega hagkvæmt? Er það til þess að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar?
Þess ber einnig að geta að maður skyldi ætla að það væri hagkvæmt fyrir útgerðina að fá sem
hæst verð fyrir sinn afla. Ekki er útgerðin svo vel rekin í dag þar sem stórar útgerðir hafa ekki
haft bolmagn til að greiða af lánum sínum og eru í öndunarvél bankanna. Kannski þær hefðu
burði til þess að greiða af lánum sínum ef þær fengu mörg hundruð milljóna hærri tekjur af
veiðunum?
En hvernig geta útgerðaraðilar sem ekki eiga vinnslu til að taka út arðinn af veiðunum komist hjá
því að fá hæsta mögulega verð fyrir fiskinn?

5000 tonn af ýsu
Útgerð

Söluverð
207 kr/kg

Fiskverkandi

Fyrirtæki B

Söluverð 236
kr/kg

Hagnaður 281.550.000

Skoðum dæmið og miðum áfram við 5000 tonn af ýsu.
Jú menn stofna fyrirtæki B sem þeir gera svo samning við um að kaupa allan afla á
verðlagsstofuverði.
Eina hlutverk þessa fyrirtækis B er að selja fiskinn áfram á markaðsverði. Hinsvegar gerir
útgerðin upp við sjómenn á verðlagsstofuverði og stinga mismuninum í vasa útgerðarinnar.
Þarna verður því 281 milljóna hagnaður til í fyrirtæki B, útgerðin er rekin með lágmarkstekjum
og gæti þess vegna farið í öndunarvél bankanna og fengið aðstoð og afskriftir.
Óeðlilegt verður að telja að sjómenn sem vinna nákvæmlega sömu störf og landa nákvæmlega
sama afla séu á mismunandi launum eftir því hvort skipið er í eigu aðila sem jafnframt á vinnslu
eða ekki. Jafnframt verður að telja óásættanlegt að slík kjaramismunun sé auk þess varin af
lögum. Slíka mismunun verður að telja andstæða jafnræðisreglu stjórnarskrár.

Þess utan er með þessari leið verið að auka hagnað í einhverju leppfyrirtæki eða vinnsluhluta
sem í raun ætti að myndast í útgerðarhluta fyrirtækisins. Með þessu er því jafnframt hægt að sýna
fram á slæma stöðu í bókhaldi útgerðarinnar og þrýsta á um afskriftir og niðurfellingu skulda.
Menn skulu ekki vera svo einfaldir að halda að þetta sé ekki gert.
Er svo nema von að ákveðnir aðilar geti svo skreytt sig í fjölmiðlum fyrir hver jól er þeir greiða
250 þús jólabónus til starfsmanna?

!Afskrifa skuldir þeirra?
!Leyfa þeim með aðstoð bankastofnana að vera í
samkeppni við betur rekin fyrirtæki?
!Láta sömu aðila halda aflaheimildunum í stað þess
að gefa öðrum tækifæri til að stunda útgerð?
!Samviskuspurningar sem stjórnvöld verða að
hugleiða

Þeirri spurningu má velta upp – er réttlætanlegt að afskrifa skuldir fyrirtækis sem er í raun tryggt
fyrir gengisáföllum þar sem það hefur tekjur í erlendri mynt?
Er réttlætanlegt að láta illa rekið fyrirtæki í öndunarvél bankanna og sleppa því við að greiða af
lánum og skuldbindingum en leyfa því að halda áfram að taka þátt í viðskiptum í samkeppni við
þá sem standa við skuldbindingar sínar og þurfa að greiða af sínum lánum?
Er réttlætanlegt að leyfa aðilum sem, afsakið orðbragðið, hafa skitið upp á bak í sínum rekstri að
halda áfram rekstri eftir að skuldir hafa verið afskrifaðar, leyfa þeim að halda aflaheimildum
sínum á meðan aðrir sem hafa kannski miklu meiri hæfni til að reka fyriræki geta engan vegin
keypt aflaheimildir og stór hluti smábátaflotans sem skapar besta hráefnið með minnsta
tilkostnaðinum er bundinn í höfn?
Það má benda á það að flest ef ekki öll fyrirtæki innan SFÚ eru öll rekstrarhæf og hafa greitt af
sínum lánum og eru að greiða hæstu verð fyrir hráefni, skila hæstu tekjum til sjómanna og
útgerða og eru að skila mesta gjaldeyristekjum pr. kg inn í íslenskt þjóðfélag. Þessum
fyrirtækjum verður að skapa réttlátt og sannkeppnisfært rekstrarumhverfi. Nú allt frá bankahruni
eru fyrirtæki sem eru stór í aflaheimildum búin að vera órekstrarhæf vel á þriðja ár inni í
bankakerfinu í fullum rekstri í fullri samkeppni við fyrirtæki innan SFÚ. Er þetta það umhverfi
sem við viljum sjá í nýju Íslandi?
Þessum samviskuspurningum þurfa stjórnvöld að svara.

Það er því skýlaus krafa að stjórnvöld beiti sér fyrir leiðréttingu þessarar mismununar með því að
afnema verðlagsstofuverð og að markaðsverð á opnum fiskmörkuðum yrði látið ráða í
viðskiptum með fisk.

!Fjárhagslegur aðskilnaður veiða og vinnslu er
grunnforsenda til að skapa eðlilegt
samkeppnisumhverfi.
!Fjárhagslegur aðskilnaður er lögbundinn í
raforkulögum – gildir ekki það sama um allar
auðlindir?

Hráefni til fiskvinnslu er mjög takmarkað og takmarkast af kvótakerfinu sem slíku. Segja má að
nýtingaréttur útgerðarinnar á auðlindum hafsins hafi verið viðurkenndur með lögum um stjórn
fiskveiða. Hins vegar á enn eftir að viðurkenna nýtingarrétt landvinnslunnar að aflanum. Því væri
ástæða til að skoða það að innleiða þá skyldu í lögin að fiski yrði landað á fiskmarkaði til að
tryggja rétt landvinnslunnar til auðlindarinnar til jafns við þá sem draga fiskinn úr sjó. Slíkt má
útfæra á ýmsan hátt með því að hækka þessa skyldu í þrepum.
Að því sem hér hefur verið sýnt fram á má líta svo á að útgerðarhluti fyrirtækisins sé á vissan
hátt rekinn í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar en vinnsluhlutinn í frjálsri samkeppni á
opnum markaði. Í því ljósi má líta til 14. gr. samkeppnislaga er fjallar um fjárhagslegan
aðskilnað, en hún hljóðar svo:
„Þegar um er að ræða opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar að einhverju
leyti í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar er Samkeppniseftirlitinu heimilt að
mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað, annars vegar á milli þess hluta rekstrar
fyrirtækisins sem nýtur einkaleyfis eða verndar og hins vegar þess hluta rekstrar
sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila. Skal þess gætt að samkeppnisrekstur sé
ekki niðurgreiddur af starfsemi sem nýtur einkaleyfis eða verndar.”
Samkvæmt skilyrðum 14. gr. eru formskilyrði fjárhagslegs aðskilnaðar tvö. Þ.e. að annars vegar
þarf fyrirtækið að starfa í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar. Hins vegar þarf hluti
rekstrarins að vera í frjálsri samkeppni. Líta má svo á að útgerðarhluti fyrirtækja njóti opinbers
einkaleyfis eða verndar er kemur að úthlutun aflaheimilda, enda ekki öllum frjálst að sækja sér
hráefni úr sjó. Vinnsluhluti fyrirtækjanna er hins vegar í frjálsri samkeppni. Því má styðja það
gildum rökum að skilyrðum 14. gr. sé fullnægt og jafnframt má fyrir því gild rök að úthlutun
aflaheimilda án endurgjalds eða óverulegs endurgjalds sé ríkisstyrkur þar sem um yfirfærslu
verðmæta frá ríki til einkaaðila er að ræða og að úthlutunin sem slík raski samkeppni.

Það ætti því að vera sjálfsögð krafa að fjárhagslegum aðskilnaði yrði komið á líkt og raunin er
varðandi nýtingu annarra auðlinda þjóðarinnar.
Í því ljósi má benda á til hliðsjónar á raforkulög en í þeim segir m.a.: „Heimilt er
vinnslufyrirtæki að stunda sérleyfisstarfsemi en óheimilt er því að niðurgreiða vinnsluna með
sérleyfisstarfseminni eða starfsemi sem hefur sambærilega stöðu. Vinnslufyrirtæki skulu í
bókhaldi sínu halda reikningum fyrir vinnslustarfsemi aðskildum frá annarri starfsemi“

„Samkeppnislög gilda um atvinnustarfsemi sem lög þessi ná til. Ef fyrirtæki stundar vinnslu eða
sölu á raforku er því óheimilt að niðurgreiða þá starfsemi með sérleyfisstarfsemi sem fyrirtækið
hefur með höndum eða starfsemi sem hefur sambærilega stöðu. Í þeim tilgangi að koma í veg
fyrir slíka niðurgreiðslu er samkeppnisráði heimilt að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað,
þ.m.t. fyrirtækjaaðskilnað milli samkeppnisstarfsemi og starfsemi er nýtur sérleyfis eða hefur
sambærilega stöðu.“
Ekki er óeðlilegt að ætla að sömu reglur ættu að gilda um nýtingu allra takmarkaðra
náttúruauðlinda sem stjórnvöld úthluta og leyfa nýtingu á. Því mætti ætla að ástæða væri til þess
að löggjafinn tæki til athugunar að samræma löggjöf og taka upp svipaðar kvaðir um
fjárhagslegan aðskilnað í sjávarútvegi rétt eins og við nýtingu raforku.

!Líta verður á sjávarútveg í víðara samhengi en áður
hefur verið gert.
!Bæta þarf samkeppnisumhverfið.
!Koma á fjárhagslegum aðskilnaði veiða og vinnslu.
!Allur fiskur veiddur í íslenskri lögsögu á að bjóða til
sölu á Íslandi.
!Skapa störf á Íslandi í stað starfa í Bretlandi.

Af öllu því sem hér hefur komið fram má ljóst vera að stjórnvöld geta ekki skorast undan því að
gera breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu og þeim ber í raun rík skylda til að gera viðamiklar
breytingar hvort heldur sem samningaleið, fyrningaleið eða önnur leið verður farin.

Ekki verður lengur komist hjá því að líta á sjávarútveg í víðu samhengi og gæta verður þess við
lagasetningu að löggjöfin leiði ekki til mismununar á öðrum tengdum sviðum.
Tryggja verður samkeppnisleg jafnræði í fiskvinnslu.
Koma verður á fjárhagslegan aðskilnaði milli veiða og vinnslu.
Allur fiskur á að vera boðinn til kaups á innlendum markaði þar sem erlendir aðilar geta boðið í
fiskinn í raunverulegri samkeppni við innlenda fiskkaupendur í stað þess fyrirkomulags sem nú
er að fiskur sé fluttur óunnin úr landi án þess að innlend fiskvinnsla hafi möguleika á að kaupa
hráefnið.
Það þarf að efla innlenda fiskvinnslu og skapa störf hér heima í stað þess að skapa störf í
Bretlandi eins og nú er gert.
Það er því ekki eftir neinu að bíða fyrir stjórnvöld og alger óþarfi að draga lappirnar lengur, nú er
kominn tími til aðgerða, tala minna og gera meira.
Kosningaloforðin voru skýr, fá kjósendur það sem þeir kusu?

