
 
31. aðalfundur LS 15. október 2015  
 
 
 Landssamband smábátaeigenda 
 

   30 ára 

Örn Pálsson framkvæmdastjóri 
Landssambands smábátaeigenda 



 
„Það er afdráttarlaus skoðun mín að LS 
hafi með starfi sínu valdið straumhvörfum, 
félagsmönnum sínum og íslenskum 
sjávarútvegi, til mikilla heilla.“  



Beðið eftir frumvarpi byggt á heildar-
endurskoðun laga um stjórn fiskveiða 
 
  niðurstöður sáttanefndar  

 samningaleið 



Strandveiðar 
  

  Línuívilnun 
  

     Byggðakvóti 



Stuðningur við hugmyndir LS um eflingu 
strandveiða hefur nú þegar komið frá: 
 
Vesturbyggð  Ísafjarðarbæ  Bolungarvík 
Grundarfirði       Fjallabyggð       Skagafirði  
Stykkishólmi 



Línuívilnun – tvö aðskilin kerfi. 
Prósenta til ívilnunar verði hækkuð 
 
1.  Þeir sem nú njóta línuívilnunar 
2.  Bátar með beitnigarvél    

   



Byggðakvóti – framtíðarsýn 

 a.  Verði nýttur af dagróðrabátum 

 b.   Heimildum verði úthlutað til sveitarfélaga 

 c.   Úthlutað sem ívilnun við löndun báta sem eiga heimahöfn í byggðalaginu   

  Dæmi þegar 1 tonni er landað og ívilnun er 20% 

   800 kg tekið af kvóta bátsins, 200 kg kæmu úr byggðaheimildum sveitarfélagsins 

 d.  Sveitarfélögin hefðu sjálfvald um hversu há ívilnunin væri og hvenær hún væri nýtt. 

    



21%

32%

44%

34%

Karfi Loðna Síld Makríll

Hlutur Rússlands í heildarmagni 2014



2.96 
3.91 

7.36 

9.12 

Karfi Loðna Síld Makríll

Rússlandsmarkaður 2014 útflutn-
ingsverðmæti í milljörðum



Eru tvö veiðikerfi á makríl raunhæfur kostur 
fyrir smábáta? 
 
a.  Sóknarkerfi eins var fyrir 2015 
b.  Kvótakerfi sams konar og sl. sumar. 
 
Útgerðum væri gert að velja milli þessara 
tveggja kosta.  





Aflaregla í þorski óbreytt – bent á eftirfarandi 
sem hefði styrkt ákvörðun um heildarafla: 
 
1.  Reynsla og þekking sjómanna verði bætt 

í þann þekkingarbrunn sem leitað er 
í þegar lagt er mat á stærð veiðistofns. 

 



Aflaregla í þorski óbreytt – bent á eftirfarandi 
sem hefði styrkt ákvörðun um heildarafla: 
 
2.  Að lagt verði mat á hvernig samsetning 

stofnsins sé hverju sinni.  T.d. að nú ber 8 
ára og eldri fiskur uppi stofninn.  Rannsóknir 
hafa sýnt að hrogn úr eldri fiski gefa meiri 
möguleika á góðri nýliðun en úr þeim sem 
yngri eru.   



Aflaregla í þorski óbreytt – bent á eftirfarandi 
sem hefði styrkt ákvörðun um heildarafla: 
 
3.  Gríðarlegur vöxtur hrygningarstofnsins 

á undanförnum árum.  Við ákvörðun á 
heildarafla verði meira tekið tillit til 
stærðar hans.  Bent skal á að nú er 5 
ára meðaltal stofnsins 440 þús.tonn.  



Aflaregla í þorski óbreytt – bent á eftirfarandi 
sem hefði styrkt ákvörðun um heildarafla: 
 
4.  Að reynsla af aflareglu yrði prófuð með 

bakreikningum þekktra stærða til ársins 
2014.  Hver mismunur væri á reiknaðri 
stærð stofnsins og því sem mælingar 
gefa. 



Ákvörðun um heildarafla 
 
 



Ákvörðun um heildarafla 
 
Það er gríðarleg ábyrgð sem hvílir á ráð-
herra hann hefur eins og dæmið sýnir 
aukningu á aflaverðmæti um 18 milljarða í 
hendi sér.    
Ef illa fer er það hann sem ber ábyrgðina en 
ekki vísindamenn Hafrannsóknastofnunar.   
 



40% sveifla í ráðgjöf á 2 árum 
 
 

 2013/2014  38.000 tonn 
 2014/2015  30.400 tonn 
 2015/2016  36.400 tonn 

 



2014/2015 – 20% skerðing 30.400 tonn 
  



2015/2016 – 20% aukning 36.400 tonn 
  



Mikil verðlækkun á ýsu 
 

2014 ágúst - september 
 
 

2015 ágúst - september 
 
 

  



Veiðigjöld – lögum breytt 
 
 
 
 
 

  



Veiðigjöld – lögum breytt 
 
 
 
 
 

  



150 tonn af makríl – aflaverðmæti 10,5 
milljónir – kostnaður eftirfarandi: 
 
 
 
 
 

  



Veiðigjöld – lögum breytt 
 
 
 
 
 

  



 
234 milljóna lækkun 

 
miðað við 71 þús. tonna afla 

 
  



Drög að frumvarpi til laga um vigtun 
 
•  Gert ráð fyrir að vigtun á afla dagróðrabáta 

ljúki á hafnarvog.   
•  Frádrag vegna íss verði 4% 
•  Leyfi til endurvigtunar verði afnumin – eru nú 

107 

•  Hitastig afla komið í 2,5°C    2 klst. eftir veiðar 
 



Drög að frumvarpi til laga um vigtun 
 
 Sérfræðingur hefur hins vegar bent á  

að aldrei – ekki undir neinum kringum-
stæðum megi gera breytingar öðruvísi  
en tryggt sé að gæði afla aukist,  
alla vega rýrni ekki.  



Grásleppan 
 
Tekist hefur ná góðri fótfestu í Kína með grásleppuna sjálfa.  
Verð til veiðimanna hækkaði úr 65 kr/kg í 80 kr/kg á milli ára 
23%. 

Útflutningur grásleppuhrogna hefur aukist um 27% og verð nú 
um 18% hærra á fyrstu 8 mánuðum ársins en það var á sama 
tíma í fyrra 

Útflutningur á grásleppukavíar hefur 
stóraukist milli ára eða um 57%  



Grásleppan 
 
Samantekt þessara góðu tíðinda sýnir að 
útflutningsverðmæti grásleppuhrogna og 
kavíars er komið í 673 milljónir sem er 
41% aukning milli ára. 
 
 



Grásleppan 
 
Alls stunduðu 323 útgerðir grásleppu-
veiðar 2015, veiðin svaraði til 12.100 
tunna af hrognum og veiði á hvern dag 
sló öll fyrri met 1,2 tunnur. 
 
 



Grásleppuhrogn í borginni Níamey 
 
 
 



Samþjöppun í sjávarútvegi 
 
„Í sjávarútvegi munum við leggja áherslu á að 
halda áfram að byggja upp fiskistofna og stuðla 
að aukinni verðmætasköpun en vinna um leið 
gegn samþjöppun í greininni og því að viðhalda 
störfum í byggðarlögum um allt land.“   
 

Forsætisráðherra 8. september 2015 



Samþjöppun í sjávarútvegi 
 
LS ítrekar fyrri umsagnir sínar um sama efni og 
ítrekar þar sérstaklega sjónarmið sitt um að 
breytingar sem þessar geta leitt til óæskilegrar 
samþjöppunar í krókaflamarkskerfinu og þar 
með einsleitari útgerðarflóru. 
 

Til Atvinnuveganefndar 16. júní 2013 



Samþjöppun í sjávarútvegi 
 

354

318

297

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Bátar með krókaaflahlutdeild



Samþjöppun í sjávarútvegi 
 

73.71%

75.81%

78.41%

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Krókaaflamarksbátar - þorskígildahlutdeild 50 stærstu



Samþjöppun í sjávarútvegi 
 

Landssamband smábátaeigenda er 
sammála orðum forsætisráðherra  
og lýsir sig reiðubúið til að vinna 
með stjórnvöldum til að snúa þessari 
þróun við 



Heildarafli smábáta 2014/2015 
 

80.717 tonn 



Heildaraflaverðmæti  2014/2015 
 

23,4 milljarðar 



Þorskafli smábáta 2014/2015 
 

smábátar 
23% 

Öll skip 
77% 

Þorskafli smábáta - 50.407 tonn 



Ýsuafli smábáta 2014/2015 
 

smábátar 
31% 

Öll skip 
69% 

Ýsuafli smábáta- 10.340 tonn 



Heildarafli smábáta 2014/2015 
 

smábátar 
49% 

Öll skip 
51% 

Steinbítsafli smábáta - 3.539 tonn 



Aflahæstu smábátarnir  2014/2015 
 Krókaaflamark: 

Gísli Súrsson GK 8 frá Grindavík með 1.627 tonn.   

Aflamark:  
Máni II ÁR 7 frá Eyrarbakka aflahæstur með 385 tonn  

Strandveiðar: 
Hulda SF 197 frá Hornafirði með 40,2 tonn.  



Heildarafli smábáta 2014/2015 
 





Takk fyrir  

Takk fyrir 


