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Ákvæði sem líklegt er að verði óbreytt

• Umsóknarferill um grásleppuleyfi

• Upphafstími veiða verði 20. mars

• Heildarlengd neta

2



33

Ákvæði sem gætu breyst

• Hámarkstími milli þess að net eru dregin – rætt eru 
um að stytta hann úr 4 sólarhringum í 3

• Hlé á veiðum, þegar net eru dregin upp á 
veiðitímabili, teljist ekki til veiðidaga
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Ákvæði sem unnið er að lausn á

• Að tryggja að öllum meðafla verði landað 

• „Áður en veiðiferð hefst skal útgerð sjá til þess að 
báturinn hafi þær aflaheimildir sem dugi fyrir 

ætluðum meðafla“.
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Ákvæði sem verða ekki í nýrri reglugerð

• Heimilt verði að sameina grásleppuleyfi.  Við samruna 

leyfa aukist sóknargeta að hámarki um 50%.  Leyfi 

báts sem grundvallað er á tveimur jafnstórum leyfum 

fái útgefna veiðidaga margfaldaða með 1,5
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Nýtt ákvæði í reglugerð um hrognkelsaveiðar

• Tilgreind svæði þar sem óheimilt verður að leggja 

grásleppunet.
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LS vinnur úr hugmyndum svæðisfélaga

• Svæðisfélög LS á V-landi, Vestfjörðum, Norður og N-

Austurlandi eru nú hvert af öðru að skila inn til LS 

ábendingum um svæði þar sem hætta er á að selur 

veiðist sem meðafli við grásleppuveiðar
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Ný ákvæði reglugerð um hrognkelsaveiðar
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Landselur
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Landselur

• Árlegt meðaflamat eru 1.400 dýr

• Hann veiðist nokkuð jafnt á 11 – 50 metra dýpi

• Stofnstærð landsels sbr skýrslu í júlí 2019 taldi 9.434 dýr, 

hafði stækkað frá 2016 þegar hann taldi 7.700 dýr. 
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Landselur

• Stjórnunarmarkmið eru 12.000 dýr

• Náttúrufræðistofnun skilgreinir hann í bráðri hættu
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Hugmyndir Drangeyjar um lokun svæða
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Netalagnir í sunnanverðum Breiðafirði árið 2018
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Netalagnir í sunnanverðum Breiðafirði árið 2018
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Takk fyrir


