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Sæll Jón Þrándur,

 

Tilvísun í mál:  ANR20090157

Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar tók fyrir bréf 
ráðuneytisins dagsett 11.09.2020 varðandi sérreglur vegna byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 
2020/2021. Sveitarfélagið Skagafjörður óskar að eftirfarandi skilyrði verði sett á úthlutun 
byggðakvóta fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð:

 

1. Nýtt ákvæði 4. greinar reglugerðarinnar verður: "Hámarksúthlutun fiskiskipa yfir 50 
brúttótonnum af því aflamarki sem fallið hefur innan viðkomandi byggðarlags verður 14 
þorskígildistonn á skip.“

2. Í 6. grein reglugerðarinnar verði veitt undanþága frá löndun til vinnslu. Til vara að 
bátar undir 50 brúttótonnum fái undanþágu frá löndun til vinnslu.

Engin fiskvinnsla er á Hofsósi og hefur byggð þar barist í bökkum undanfarin ár. Fiskvinnsla 
FISK Seafood á Sauðárkróki er sú eina í sveitarfélaginu. FISK hefur verið leiðandi fyrirtæki í 
svokallaðri „ofukælingu“ og hefur sérhæft vinnslu sína til að taka á móti afla sem hefur verið 
meðhöndlaður með ofurkælingu. Vegna þessarar sérhæfingar sjá þeir ekki fært að taka á móti 
afla frá bátum sem ekki búa yfir þessari ofurkælingu.   

 

3. Þá leggur atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd til að ákvæði 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðarinnar breytist og verði: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til 
byggðarkvóta innan sveitarfélagsins.
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From: Jón Þrándur Stefánsson <jon.stefansson@anr.is>

Sent: 11.09.2020 09:08:41

To: 
skrifstofa@vopnafjardarhreppur.isborg@eldhorn.issfk@sfk.isfjardabyggd@fjardabyggd.isdjupiv
ogur@djupivogur.isafgreidsla@hornafjordur.isradhus@arborg.isolfus@olfus.isreykjanesbaer@re
ykjanesbaer.isafgreidsla@sudurnesjabaer.isskrifstofa@vogar.issnb@snb.isgrundarfjordur@grund
arfjordur.isstykkisholmur@stykkisholmur.isvesturbyggd@vesturbyggd.istalknafjordur@talknafjo
rdur.ispostur@isafjordur.isbolungarvik@bolungarvik.issudavik@sudavik.isstrandabyggd@stran
dabyggd.isdrangsnes@drangsnes.isarneshreppur@arneshreppur.isskrifstofa@hunathing.isblondu
os@blonduos.isskagastrond@skagastrond.isskagafjordur@skagafjordur.isfjallabyggd@fjallabyg
gd.isdalvikurbyggd@dalvikurbyggd.isakureyri@akureyri.issveitarstjori@grenivik.isnordurthing
@nordurthing.islanganesbyggd@langanesbyggd.is

CC: fiskistofa@fiskistofa.is

Subject: Úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga og sérreglur sveitarfélaga um úthlutun 
byggðakvóta



Tilvísun í mál: ANR20090157

Samkvæmt reglugerð nr. 731/2020, um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 
2020/2021, skal sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra úthluta aflamarki sem nemur allt að 4.617 
þorskígildistonnum af botnfiski til að ráðstafa til byggðarlaga sem falla undir skilyrði a. og b. 
liðar í 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar. Að svo stöddu er ekki ljóst hvernig skipting byggðakvóta 
til byggðarlaga verður en útreikningur á aflaheimildum til byggðarlaga mun grundvallast á 4. gr. 
áðurnefndrar reglugerðar. Bent skal á að breytingar verða á úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga 
frá því sem var á fiskveiðiárinu 2019/2020 þar sem heildarráðstöfun skerðist sem nemur 757 
þorskígildistonnum og því mega byggðarlög búast við því að byggðakvóti byggðarlaga skerðist 
frá því sem var á fiskveiðiárinu 2019/2020 eða falli jafnvel niður. 

Sú breyting er gerð á umsóknarferli frá fyrra ári að ekki er þörf á að sveitarstjórnir sæki 
sérstaklega um byggðakvóta heldur mun ráðuneytið tilkynna sveitarstjórnum hversu miklar 
aflaheimildir koma í hlut hvers byggðarlags sem undir þær falla þegar sú skipting liggur fyrir. 
Reiknað er með tilkynning úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2020/2021 
verði send til sveitarstjórna fyrir lok októbermánaðar. 

Reglugerð nr. 728/2020, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2020/2021, 
gildir um úthlutun byggðakvóta til einstakra fiskiskipa. Megintilgangur þeirra reglna sem fram 
koma í nefndri reglugerð er að tryggja að fiskiskip sem gerð eru út frá tilteknum byggðarlögum, 
og landað hafa afla þar, fái hlut í byggðakvóta sem landað er til vinnslu í viðkomandi 
byggðarlagi. 

Ráðherra getur heimilað á grundvelli rökstuddra tillagna sveitarstjórna að vikið sé frá almennum 
reglum samkvæmt tillögum hlutaðeigandi sveitarstjórna enda rökstyðji sveitarstjórnir tillögur 
sínar og sýni fram á að skilyrði lögð er séu byggð á málefnalegum og staðbundnum ástæðum.

Ráðuneytið beinir þeim tilmælum til bæjar- og sveitarstjórna að horfa til þeirrar mögulegu 
verðmætaaukningar og atvinnusköpunar sem hafa má af byggðakvóta, ef reglur um ráðstöfun 
byggðakvótans verða mótaðar og minnir á að megintilgangur byggðakvóta er að stuðla að aukinni 
atvinnusköpun í viðkomandi byggðarlagi. 

Vilji sveitarstjórn leggja til við ráðuneytið að sett verði sérstök skilyrði varðandi úthlutun 
byggðakvóta sveitarfélagsins eða einstakra byggðarlaga skal hún skila rökstuddum tillögum 
sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 15. október 2020. Tillögur sem berast eftir þann tíma 
verða ekki teknar til greina. Með vísan til þess að þar sem úthlutun liggur ekki fyrir mun 
ráðuneytið hafa samband við hluteigandi sveitarstjórnir í þeim tilvikum ef að mati ráðuneytisins 
þörf verður á verulegum breytingum á tillögum sveitarstjórna í kjölfar tillkynningar um úthlutun. 
Að óbreyttu er stefnt að því að málsmeðferð ráðuneytisins vegna tillagna sveitarstjórna verði 
lokið samhliða úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga. 

Jón Þrándur Stefánsson, sérfræðingur / Specialist 
Skrifstofa sjávarútvegs og fiskeldis / Department of 
Fisheries and Aquaculture
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið / Ministry of 
Industries and Innovation 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavik, Iceland 
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