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Markaðir í uppnámi, verða  
einhverjir kaupendur til staðar?
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Hækkun prósentu til línuívilnunar
Tilhliðrun í strandveiðikerfinu
Öllu borið við til að komast hjá því að létta 
mönnum róðurinn.
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Strandveiðikerfinu breytt til að auka 
öryggi strandveiðisjómanna
Ráðherra ósammála
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Á síðustu metrum strandveiða 2020 tókst að kreista út 720 tonn 

af þorski.   LS er að sjálfsögðu ánægt með það enda tryggði 

þetta þeim sem voru að róa á strandveiðum í ágúst 

aflaverðmæti upp á hartnær 300 milljónir.
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Strandveiðar verði 

tryggðar með 

48 óskertum dögum
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„stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu 

þeirra (nytjastofn á Íslandsmiðum) og tryggja 

með því trausta atvinnu og byggð í landinu“
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Sameinaðir smábátaeigendur 

LS væri þá búið að tryggja 

línuívilnun fyrir alla dagróðrabáta
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Allir vita hvernig fór með síðustu 

grásleppuvertíð.  Vegna óstjórnar 

misstu 40 til 50 bátar af vertíðinni.
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Frosin grásleppa lækkar um helming.

Söltuð hrogn mikið óselt
Grásleppukavíar minna selt en hærra verð
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Aþena ÞH aflahæst á grásleppu 80,3 tonn

Til hamingju Stefán Guðmundsson og áhöfn
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Heimilt að draga frá 7% með 

notkun á ísþykkni
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Uppfærsla skipstjórnarréttinda

færð úr 12 metrum að 15 metrum

14



1515

Aflamet á strandveiðum 2020 

alls veiddust 11.860 tonn
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bátar 554 741 685 759 675 649 630 664 594 548 621 669

Fjöldi báta á strandveiðum 2009 -2020
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Steinunn ÁR aflahæst á strandveiðum 46,1 tonn

Til hamingju Gísli Unnsteinsson
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Grásleppa - alls 450 rétthafar

222 fá aflamark
hærra en 10 tonn

228 fá aflamark
minna en 10 tonn
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Engar heimildir 96 bátar
Aflamark 354 bátar
> 5 Tonn 295 bátar
> 10 Tonn 222 bátar
> 15 Tonn 156 bátar
> 20 Tonn 91 bátar
> 30 Tonn 13 bátar
> 40 Tonn 1 bátur
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„Það er afdráttarlaus skoðun mín 
að LS hafi með starfi sínu valdið 
straumhvörfum, félagsmönnum 
sínum og íslenskum sjávarútvegi, 
til mikilla heilla.“
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Takk fyrir
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