Mál í Samráðsgátt - Samantekt til vistunar í málaskrá

Drög að reglugerð um úthlutun
veiðiheimilda í grálúðu og gullkarfa
vegna tvíhliða ﬁskveiðisamnings Íslands
og Grænlands á ﬁskveiðiárinu 2019/2020.
Nr. S-134/2019

Stofndags: 20.5.2019 13:00:04

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ábyrgðaraðili
Tegund máls

Stofnað af: Erna Jónsdóttir

Drög að reglugerð

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

postur@anr.is

Drög að reglugerð

Sjávarútvegur og ﬁskeldi

Niðurstöður
Umsagnarfrestur er liðinn (20.05.2019-27.05.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og
þær bárust. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim
ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um
úthlutun veiðiheimilda í grálúðu og gullkarfa vegna tvíhliða ﬁskveiðisamnings Íslands
og Grænlands á ﬁskveiðiárinu 2019/2020.

Íslendingar og Grænlendingar hafa gert með sér ﬁskveiðisamning þar sem samið er um
skiptingu á aﬂa í grálúðu og gullkarfa sem tekur mið af ráðlögðum heildaraﬂa Alþjóðlegu
hafrannsóknarstofnunarinnar. Þrátt fyrir að tegundirnar séu deilistofn í skilningi laga nr.
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151/1996, um veiðar utan lögsögu Íslands þá hefur farið um veiðarnar eftir lögum nr.
116/2006, um stjórn ﬁskveiða og reglugerð um veiðar í atvinnuskyni.
Ákvæði 11. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn ﬁskveiða tekur alla jafna ekki til deilistofna, sbr. 1.
mgr. 5. gr. laga nr. 151/1996, um veiðar utan lögsögu Íslands. Ákvæðið tekur til framsals,
ﬂutnings á aﬂamarki auk tegundatilfærslna. Framangreindar aðgerðir geta leitt til þess veiði
getur orðið meiri en heimilt er samkvæmt samningi við aðrar þjóðir. Ráðuneytið telur því að
um þessar tegundir skuli fara eins og um aðra deilistofna, þ.e. að undanskilja ákvæði 11. gr.
laganna.
Í reglugerðardrögunum er lagt til að fyrir upphaf næsta ﬁskveiðiárs 2019/2020 verði geﬁn út
reglugerð sem kveði á um úthlutun aﬂamarks og veiðar í grálúðu og gullkarfa. Í drögunum er
lagt til að ákvæði 11. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn ﬁskveiða, gildi ekki um aﬂamark sem
geﬁð er út á grundvelli reglugerðarinnar, utan 8. mgr. ákvæðisins. Að öðru leyti munu lög nr.
116/2006, um stjórn ﬁskveiða og reglugerð um veiðar í atvinnuskyni 2019/2020 gilda um
veiðarnar.
Viltu senda inn umsögn um málið?
Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.
Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar
hér.

Tengd mál
Engin tengd mál fundust.
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Skjöl til samráðs
drög að reglugerð um úthlutun veiðiheimlda í grálúðu og gullkarfa vegna tvíhliða
ﬁskveiðisamnings við Grænland á ﬁskveiðiárinu 2019/2020.
Innihald skjals má ﬁnna undir "Málsskjöl - Skjal til samráðs #1"

Fylgiskjöl
Engin fylgiskjöl
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Innsendar umsagnir (0)
Engar Umsagnir
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Málsskjöl
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Skjal til samráðs #1
drög að reglugerð um úthlutun veiðiheimlda í grálúðu og gullkarfa
vegna tvíhliða fiskveiðisamnings við Grænland á fiskveiðiárinu
2019/2020.
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REGLUGERÐ
um úthlutun veiðiheimld a í grálúðu og gullkarfa vegna tvíhliða fiskveiði samnings við Grænland á
fiskveiðiárinu 2019/2020 .
I. KAFLI
1. gr.
Reglugerð þessi gildir um veiðiheimildir í gr áluðu og gullkarfa vegna fiskveiði samnings milli
Íslands við Gr æ nland um skiptingu á ráðlögðum heildarafla Alþjóðlegu hafrannsóknastofnuninnar
(ICES) í þeim tegundum . Einungis þeim skipum sem hafa aflamark í gráluðu og gullkarfa er heimilt
að stunda veiðar í þeim tegundum.
2. gr.
Leyfilegur heildarafli í gullkarfa og grálúðu á fiskveiðiárinu 2019/2020:
Tegund/Lestir

A

1 Gullkarfi

x

2 . Grálúða

x

B
x

C

D

E

x

x

x

F

G

H

I

x

x

x

x

x

Leyfilegur heildarafli í grálúðu og gullkarfa tekur mið af ráðgjöf alþjóðlegu
Hafrannsóknastofnunarinnar og skiptingu á ráðlögðum heildarafla sem Grænland og Ísland gera með
sér samkvæmt tvíhliða samningi.
Skýringar á töflu:
A. Leyfilegur heildarafli.
B. Til uppbóta skv. 1. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 (skel- og rækjubætur).
C. Til ráðstöfunar skv. 2. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 (til stuðnings byggðarlögum).
D. Til línuívilnunar skv. 8. mgr. 11. gr. laga nr. 116/2006.
E. Til strandveiða skv. 6. gr. a laga nr. 116/2006.
F. Til frístundaveiða skv. 5. mgr. 6. gr. laga nr. 116/2006.
G. Byggðakvóti Byggðastofnunar skv. 10. gr. a. laga nr. 116/2006.
H. Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3 %).
I. Fiskistofa úthlutar á grundvelli aflahlutdeildar.
Aflamark í grálúðu miðast við slægðan fisk með haus en aflamark í gullkarfa miðast við
óslægðan fisk.
3. gr.
Heimilt er að framselja aflahlutdeild og aflamark milli íslenskra fiskiskipa, samkvæmt þeim
reglum, sem almennt gilda um framsal aflahlutdeildar og aflamarks samkvæmt lögum nr. 116/2006 ,
um stjórn fiskveiða.
Ákvæði 11. gr. laga nr. 116/2006 , um stjórn fiskveiða, utan 8. mgr., gilda ekki um aflamark sem
úthlutað er í grálúðu og gullkarfa samkvæmt þessari reglugerð .
Heimilt er að veiða allt að 10% umfram aflamark í grálúðu og gullkarfa , enda dregst sá
umframafli frá við úthlutun aflamarks næsta fiskveiðiárs á eftir.
4. gr.
Brot á reglugerð þessari skulu varða viðurlögum samkvæmt lögum nr. 151/1996, um fiskveiðar
utan lö gsögu Íslands , lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða og lögum nr. 57/1996, um umgengni
um nytjastofna sjávar .
5. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151/1996, um veiðar utan lögsögu Íslands
og laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
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Tölvupóstar
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Sent: 26.05.19 06:30
Efni: Umsagnarfrestur að renna út: Drög að reglugerð um úthlutun veiðiheimilda í grálúðu og
gullkarfa vegna tvíhliða fiskveiðisamnings Íslands og Grænlands á fiskveiðiárinu 2019/2020.
Texti:
Umsagnarfrestur í máli nr. 134/2019, „Drög að reglugerð um úthlutun veiðiheimilda í grálúðu og
gullkarfa vegna tvíhliða fiskveiðisamnings Íslands og Grænlands á fiskveiðiárinu 2019/2020.“, rennur
út á morgun, 27.05.2019.
Umsagnir verða birtar í gáttinni jafnóðum og þær berast. Athugið að ekki er hægt að breyta
umsögnum eftir að þær hafa verið sendar inn.
Smelltu hér til að skoða málið nánar/senda inn umsögn.
Niðurstöður samráðsins verða birtar í gáttinni þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og
athugasemdum sem bárust.
Þetta er sjálfvirkur póstur til áskrifenda. Hér er hægt að afskrá sig.
Kærar þakkir fyrir þátttökuna.
Samráðsgáttin/Ísland.is
Sent á: aa@korta.is, abs1004@simnet.is, adalheidur@frettabladid.is, agla@vi.is,
albertinae@althingi.is, alfha@althingi.is, andresingi@althingi.is, anna.kristin.jonsdottir@ruv.is,
armh@hi.is, arni@verktaekni.is, arnina.kristjansdottir@nasdaq.com, aron@fljotsdalsherad.is,
asl@efla.is, astahra@gmail.com, auduri@mila.is, axel@smabatar.is, baejarstjori@vesturbyggd.is,
bakristinsdottir@kpmg.is, bardii@simnet.is, benedikt@nordfisk.is, benedikt@svth.is,
bergny@straeto.is, bjarki@wow.is, bjarni@orkaheimilanna.is, bjorg@si.is, bjornr@ver.is,
bryndis@samband.is, bryndish@althingi.is, dagmark@althingi.is, david@sa.is,
evapandora@byggdastofnun.is, formadurfin@bhm.is, fridrik@hbgrandi.is,
gloey.finnsdottir@reykjavik.is, gpstefansson@gmail.com, gudjon.ingi.eggertsson@reykjavik.is,
gudjona@landsnet.is, gudjonb@althingi.is, gudny@hunathing.is, gudrun.runarsdottir@mast.is,
gunnar.valur@saf.is, gunnar@bssl.is, gunnar@islandsstofa.is, gunnar@vi.is,
gunnlaugur.sverrisson@fjardabyggd.is, hafdis.olafsdottir@for.is, hafdis@ein.is, halldoro@asi.is,
hallgrimur.amundason@for.is, hannes@simnet.is, haukur.oskar.hafthorsson@advania.is,
heidmar@sfs.is, helgavala@althingi.is, hildurs@vis.is, hrafnastormur@gmail.com,
hrafnhildur@hagstofa.is, hrafnhildur@stykkisholmur.is, hrefnaa@advania.is, hreidare@simnet.is,
hros66@hotmail.com, ingajona@bokhaldogkennsla.is, ingibjorg.valsdottir@for.is, ingunn@hfsu.is,
ingvar.baldursson@efla.is, ingvar@straeto.is, ingvi@teigur.is, irisls@or.is,
johanna.kristrun.birgisdottir@rb.is, johannesru@straeto.is, johannpall@stundin.is,
joli@frettabladid.is, joli@vb.is, jon.svanberg@landsbjorg.is, jon@umfi.is, jona@sff.is,
jonhs@advania.is, js@skattur.is, kari.orlygsson@utn.stjr.is, kolbrun.reinholdsdottir@efla.is,
konrad@vi.is, kristinheba@akak.is, kristinth@syslumenn.is, larus@svth.is, laufey@creditinfo.is,
loftur@orkaheimilanna.is, magnusdb@samgongustofa.is, magnussb@samgongustofa.is,
mariads18@ru.is, mfs@isb.is, netfrett@mbl.is, nhalldor@gmail.com, nina@landsbjorg.is,
nokkvi.bragason@fjr.is, obi.utgafa@obi.is, oddviti@gogg.is, olafur.hjalmarsson@hagstofa.is,
olafur@proforma.is, orn.sigurdsson@reykjavik.is, pallherm@gmail.com,
ragnar.gudjonsson@greyteam.is, regina@ils.is, rg@akvafuture.is, rosa.magnusdottir@reykjavik.is,
rs@rml.is, runolfur@fib.is, samfelagid@ruv.is, sara.gudbergsdottir@fjr.is, sbjorgvinsdottir@kpmg.is,
sed@sed.is, sesseljaarnadottir@kpmg.is, sif.gudjonsdottir@for.is, sif@asi.is, sigey@bondi.is,
siggiolsen@outlook.com, sigridur@straeto.is, sigrun.asmundsdottir@for.is, sigurdureg@isafjordur.is,
sigurjon@samorka.is, solborg@skagafjordur.is, solveig@sa.is, ssnv@ssnv.is, ssu@ssu.is,
steinthor.haraldsson@rsk.is, thorhildursunna@althingi.is, thorleifur.oskarsson@for.is,
thorstk@hotmail.com, thorunn@vsk.is, tomas@live.is, unnur@sa.is, verkefnastjorifin@bhm.is,
vigdis@sff.is, viktor@mast.is, vts@mfa.is, vts1971@gmail.com, yngvi@analytica.is
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Sent: 20.05.19 01:00
Efni: Til samráðs: drög að reglugerð um úthlutun veiðiheimlda í grálúðu og gullkarfa vegna tvíhliða
fiskveiðisamnings við Grænland á fiskveiðiárinu 2019/2020.
Texti:
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 134/2019, „drög að reglugerð um
úthlutun veiðiheimlda í grálúðu og gullkarfa vegna tvíhliða fiskveiðisamnings við Grænland á
fiskveiðiárinu 2019/2020.“. Umsagnarfrestur er til og með 27.05.2019.
Umsagnir verða birtar í gáttinni jafnóðum og þær berast. Athugið að ekki er hægt að breyta
umsögnum eftir að þær hafa verið sendar inn.
Smelltu hér til að skoða málið nánar/senda inn umsögn.
Niðurstöður samráðsins verða birtar í gáttinni þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og
athugasemdum sem bárust.
Þetta er sjálfvirkur póstur til áskrifenda. Hér er hægt að afskrá sig.
Kærar þakkir fyrir þátttökuna.
Samráðsgáttin/Ísland.is
Sent á: aa@korta.is, abs1004@simnet.is, adalheidur@frettabladid.is, agla@vi.is,
albertinae@althingi.is, alfha@althingi.is, andresingi@althingi.is, anna.kristin.jonsdottir@ruv.is,
armh@hi.is, arni@verktaekni.is, arnina.kristjansdottir@nasdaq.com, aron@fljotsdalsherad.is,
asl@efla.is, astahra@gmail.com, auduri@mila.is, axel@smabatar.is, baejarstjori@vesturbyggd.is,
bakristinsdottir@kpmg.is, bardii@simnet.is, benedikt@nordfisk.is, benedikt@svth.is,
bergny@straeto.is, bjarki@wow.is, bjarni@orkaheimilanna.is, bjorg@si.is, bjornr@ver.is,
bryndis@samband.is, bryndish@althingi.is, dagmark@althingi.is, david@sa.is,
evapandora@byggdastofnun.is, formadurfin@bhm.is, fridrik@hbgrandi.is,
gloey.finnsdottir@reykjavik.is, gpstefansson@gmail.com, gudjon.ingi.eggertsson@reykjavik.is,
gudjona@landsnet.is, gudjonb@althingi.is, gudny@hunathing.is, gudrun.runarsdottir@mast.is,
gunnar.valur@saf.is, gunnar@bssl.is, gunnar@islandsstofa.is, gunnar@vi.is,
gunnlaugur.sverrisson@fjardabyggd.is, hafdis.olafsdottir@for.is, hafdis@ein.is,
hallgrimur.amundason@for.is, hannes@simnet.is, haukur.oskar.hafthorsson@advania.is,
heidmar@sfs.is, helgavala@althingi.is, hildurs@vis.is, hrafnastormur@gmail.com,
hrafnhildur@hagstofa.is, hrafnhildur@stykkisholmur.is, hrefnaa@advania.is, hreidare@simnet.is,
hros66@hotmail.com, ingajona@bokhaldogkennsla.is, ingibjorg.valsdottir@for.is, ingunn@hfsu.is,
ingvar.baldursson@efla.is, ingvar@straeto.is, ingvi@teigur.is, irisls@or.is,
johanna.kristrun.birgisdottir@rb.is, johannesru@straeto.is, johannpall@stundin.is,
joli@frettabladid.is, joli@vb.is, jon.svanberg@landsbjorg.is, jon@umfi.is, jona@sff.is,
jonhs@advania.is, js@skattur.is, kari.orlygsson@utn.stjr.is, kolbrun.reinholdsdottir@efla.is,
konrad@vi.is, kristinheba@akak.is, kristinth@syslumenn.is, larus@svth.is, laufey@creditinfo.is,
loftur@orkaheimilanna.is, magnusdb@samgongustofa.is, magnussb@samgongustofa.is,
mariads18@ru.is, mfs@isb.is, netfrett@mbl.is, nhalldor@gmail.com, nina@landsbjorg.is,
nokkvi.bragason@fjr.is, obi.utgafa@obi.is, oddviti@gogg.is, olafur.hjalmarsson@hagstofa.is,
olafur@proforma.is, orn.sigurdsson@reykjavik.is, pallherm@gmail.com,
ragnar.gudjonsson@greyteam.is, regina@ils.is, rg@akvafuture.is, rosa.magnusdottir@reykjavik.is,
rs@rml.is, runolfur@fib.is, samfelagid@ruv.is, sara.gudbergsdottir@fjr.is, sbjorgvinsdottir@kpmg.is,
sed@sed.is, sesseljaarnadottir@kpmg.is, sif.gudjonsdottir@for.is, sif@asi.is, sigey@bondi.is,
siggiolsen@outlook.com, sigridur@straeto.is, sigrun.asmundsdottir@for.is, sigurdureg@isafjordur.is,
sigurjon@samorka.is, solborg@skagafjordur.is, solveig@sa.is, ssnv@ssnv.is, ssu@ssu.is,
steinthor.haraldsson@rsk.is, thorhildursunna@althingi.is, thorleifur.oskarsson@for.is,
thorstk@hotmail.com, thorunn@vsk.is, tomas@live.is, unnur@sa.is, verkefnastjorifin@bhm.is,
vigdis@sff.is, viktor@mast.is, vts@mfa.is, vts1971@gmail.com, yngvi@analytica.is
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Breytingasaga
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Breytt: 20.05.2019
Breytt af: 0401764899
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: StatusId, ShowOnWeb, Changed,

Breytt: 20.05.2019
Breytt af: 0401764899
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: PublishOnWeb, EmailSendDate, Changed,

Breytt: 20.05.2019
Breytt af: 0401764899
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: DetailedDescription, EmailSendDate, Changed,

Breytt: 21.05.2019
Breytt af: 0401764899
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: ShortDescription, DetailedDescription,
EmailSendDate, Changed,

Breytt: 21.05.2019
Breytt af: 0401764899
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: Name, EmailSendDate, Changed,

Breytt: 21.05.2019
Breytt af: 1002685829
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: Name, EmailSendDate, Changed, ChangedBy,
ChangedByName,

Breytt: 21.05.2019
Breytt af: 0401764899
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: Name, EmailSendDate, Changed, ChangedBy,
ChangedByName,
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Breytt: 23.05.2019
Breytt af: 1002685829
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: EmailSendDate, Changed, ChangedBy,
ChangedByName,

Breytt: 26.05.2019
Breytt af: N/A
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: EmailSendDate,

Breytt: 28.05.2019
Breytt af: N/A
Hverju var breytt: Eftirfarandi svæðum var breytt: StatusId,
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Mál í Samráðsgátt - Samantekt til vistunar í málaskrá

Efnisatriði í samantektarskjölum
Heiti máls - Málsnúmer- Stofnun - Ábyrgðaraðili innan stofnunar - Netfang ábyrgðaraðila
– Tegund máls ("Áform um lagasetningu", "Drög að reglugerð", "Drög að stefnu", "Drög
að frumvarpi" eða "Annað") - Málefnasvið (aðalmálefnasvið og / eða aukamálefnasvið) Myllumerki - Staða máls (yfirlityfirferli viðkomandi máls, upplýsingar um fyrirkomulag
birtingar á umsögnum og efnislegar niðurstöður samráðs) - Málsefni (aðalatriði í ramma,
nánari lýsing utan ramma) - Tengd mál - Skjöl til samráðs (yfirlit) – Fylgiskjöl (yfirlit) Innsendar umsagnir (heildarfjöldi umsagna, nafn sendanda, dags., umsagnir sem ekki voru
í viðhengi) - Málsskjöl: Skjöl til samráðs; Fylgiskjöl; Tölvupóstar; Umsagnir sem bárust í
viðhengjum - Breytingasaga
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