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Örn Pálsson framkvæmdastjóri  
 



•  Tryggja sameiginlega hagsmuni 
•  Opinber málsvari 
•  Stuðla að framförum á sviði fiskveiða 
•  Stuðla að framförum á sviði vöruvöndunar 
•  Öryggis og tryggingamál 
•  Félagsleg réttindi 
•  Að höfða dómsmál 

	  



Tveir	  aðilar	  ákváðu	  að	  auka	  við	  sig	  í	  
veiðiheimildum	  á	  árinu	  2006.	  	  Annar	  með	  
viðskip:	  sín	  hjá	  Landsbankanum,	  hinn	  hjá	  
sparisjóði	  sem	  enn	  er	  starfandi.	  	  75	  tonn	  af	  
þorski	  keypt	  og	  greiG	  fyrir	  það	  200	  milljónir.	  	  
Sparisjóðamaðurinn	  skuldar	  nú	  400	  milljónir,	  
en	  leiðréG	  lán	  landsbankamannsins	  leggur	  
sig	  á	  200	  milljónir.	  	  Báðir	  tóku	  lánin	  í	  sama	  
:lgangi.....	  	  



„Erlend	  lán	  SÍ	  :l	  sparisjóða	  leiðréG	  um	  47%“	  	  



Lækkun	  á	  þorski	  

•  15,4%	  á	  úTlutningsverði	  

•  15,5%	  á	  fiskmörkuðum	  

•  17,3%	  í	  beinni	  sölu	  



•  4,5 tonnum landað  

•  Ýsa sem meðafli 2,5 tonn, þorskur 1,5 tonn 

•  Aflaverðmæti 1200 þús meðalverð 265 kr 

•  Leiguverð á ýsu fer með verðið niður í 140 kr 
	  

	  



•  Línuívilnun til allra dagróðrabáta 
•  Tryggja þarf samþykkt strandveiðinefndar 
•  Gera þarf skiptimarkað virkan 
•  „samfelld veiðireynsla“? 
•  Breyta þarf lögum þannig að hægt sé að    

beita annars konar sókn en kvótasetningu     
– dæmi:    Blálanga og langa 
	  

	  



Það	  get	  ég	  staðfest	  að	  trillukörlum	  finnst	  

réG	  að	  greiða	  sanngjarnt	  veiðigjald,	  þeir	  

hafa	  aYur	  á	  mó:	  eins	  og	  kollegar	  þeirra	  á	  

stærri	  skipum	  gagnrýnt	  að	  gjaldið	  skuli	  

ekki	  taka	  mið	  af	  rekstrinum	  hjá	  þeim.	  	  



•  Veiðiheimildir	  í	  íslenskri	  sumargotssíld	  voru	  auknar	  úr	  500	  tonnum	  í	  
900	  tonn	  

•  Veiðiheimildir	  í	  makríl	  voru	  auknar	  úr	  1.100	  tonnum	  í	  3.200	  og	  
síðan	  framlengdar	  í	  tvígang	  þannig	  að	  aflinn	  endaði	  í	  4.678	  tonnum	  

•  Strandveiðibátum	  var	  áfram	  tryggð	  8.600	  tonna	  veiði	  með	  
framlengingu	  á	  bráðabirgðaákvæði	  en	  hefði	  að	  óbreyGu	  verið	  6.000	  
tonn	  

•  Jafnræði	  var	  komið	  á	  varðandi	  innlegg	  í	  veiðipoGa 

	  
	  

Dæmi	  um	  ávinning	  á	  árinu.	  



Afnám	  greiðslumiðlunar	  innan	  

sjávarútvegsins	  eykur	  útgjöld	  

smábátaútgerðarinnar.	  

Berjast	  verður	  fyrir	  frestun	  á	  framkvæmd	  

þeirra.	  



	  
•  LS	  styður	  stærðamarkahluta	  frumvarpsins	  (15	  brt)	  að	  því	  

:lskildu	  að	  krókaaflamark	  verði	  í	  engu	  :lvika	  umbreyG	  í	  
aflamark.	  

	  
•  LS	  lýsir	  andstöðu	  sinni	  við	  stærðarmarkahluta	  frumvarpsins	  

og	  hvetur	  :l	  að	  stærð	  krókaaflamarksbáta	  verði	  að	  hámarki	  
að	  15	  m	  mestri	  lengd	  enda	  gerist	  þá	  ekki	  þörf	  fyrir	  
umbrey:ngu	  krókaaflamarks	  né	  hlutdeilda	  í	  aflamark.	  

	  
	  

Tillögur	  :l	  atvinnuveganefndar	  
um	  frumvarpið.	  



82.712	  tonn	  

1.156	  bátar	  

26,5	  milljarðar	  
	  

	  

Aflatölur	  



Ufsi	   Steinbítur	   Ýsa	   Þorskur	   Heildarafli	  

3.321	   4.340	  

12.302	  

49.938	  

82.712	  

Afli smábáta fiskveiðiárið 2012 / 2013 



Þorskur	  	   Ýsa	   Steinbítur	  

23,7%	  

30,4%	  

48,6%	  Hlutur smábáta í heildarafla Íslendinga 
fiskveiðiárið 2012 / 2013 





Afli	  smábáta	  2012/2013	   Loðna,	  síld,	  makríll	  2012	   Þorskur	  2012	  

54	  milljarðar	  

75	  milljarðar	  
83	  milljarðar	  

Útflutningsverðmæti  



8.491	  tunna	  

286	  bátar	  

32	  dagar	  
	  

	  

Grásleppa	  




