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Tillögur til 28. aðalfundar 

Landssambands smábátaeigenda 

Grásleppunefnd 
 

Flottrollsveiðar 

1. Austurland. Hafrannsóknastofnunin rannsaki hvaða áhrif flottrollsveiðar hafi á 
stærð grásleppustofnsins. 
 

2. Snæfell krefst þess að Fiskistofa og Hafró skili skýrslu um meðafla í flottroll.   
 

3. Strandveiðifélagið Krókur krefst þess að rannsakað verði ítarlega hversu mikill 
meðafli er af grásleppu og grásleppuseiðum við flottrollsveiðar. 

 

 

Veiðitími 

4. Reykjanes. Veiðidagar á komandi grásleppuvertíð verði ekki fleiri en 40. 
 

5. Báran samþykkir að fækka dögum á grásleppuveiðum en lengja tímabilið sem 
menn mega velja um. 
 

6. Sæljón lýsir áhyggjum af stöðunni í grásleppumálum.  Bregðast þarf við með 
því að gefa yfirlýsingu um að dregið verði úr framboði á komandi vertíð með 
því að stytta veiðitímann. 
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7. Snæfell samþykkir að veiðidagar á grásleppu verði ekki færri en 50 á 

vertíðinni 2013. 
 

8. Strandveiðifélagið Krókur leggur til að upphafstími grásleppuveiða á svæðum 
B og C verið 1.apríl á komandi vertíð. 
 
 
 
 

9. Elding vill að grásleppuveiðitímabilið verði fært til fyrra horfs sem er frá 
15.mars til 1.júlí. 
 

10. Strandveiðifélagið Krókur samþykkir að veiðidögum á grásleppu verði fækkað 
vegna markaðsaðstæðna, svo fremi sem aðrar grásleppuveiðiþjóðir geri slíkt 
hið sama. 
 

11. Strandir. Fundurinn styður hugmyndir grásleppunefndar LS af fundi hennar 7. 
september sl. varðandi hugsanlegar breytingar á sókn á grásleppuvertíðinni 
2013. 
 

12. Skalli tekur undir hugmyndir grásleppunefndar LS þess efnis að dregið verði 
verulega úr sókn á næstu vertíð. 
 

13. Klettur styður framkomnar hugmyndir um fækkun veiðidaga við 
grásleppuveiðar á næsta ári, enda sé það hluti af aðlögun veiðanna að 
markaðsaðstæðum í samvinnu við aðrar veiðiþjóðir og stærstu framleiðendur 
grásleppuhrognakavíars. 
 

14. Fontur lýsir yfir miklum áhyggjum af ástandi markaðsins fyrir grásleppuhrogn.  
Enn hefur ekki tekist að selja öll þau hrogn sem féllu til á síðustu vertíð.  
Skilaboð til grásleppuveiðimanna eru því skýr, minnka verður framboð. 
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15. Fontur leggur til að veiðidagar á grásleppuvertíðinni 2013 verði 15 talsins. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiðileyfi 

16. Snæfell samþykkir að grásleppubátar geti verið með tvö veiðileyfi. 
 

 

 

Netafjöldi 

17. Snæfell samþykkir að hámarksnetafjöldi á grásleppuveiðum verði 300 stutt net 
m.v. 2 menn. 
 

18. Strandveiðifélagið Krókur leggur til að hámarksfjöldi neta pr. mann á 
grásleppuveiðum fari úr 100 netum í 150 net miðað við stutt net en aldrei 
meira en 300 net pr. bát. 
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Greinargerð.  
Tækniframfarir síðustu ára, t.d. netaniðurleggjari, afdragari o.fl. hefur breytt 
vinnutilhögun um borð.  Einnig hefur aðgerð víðast hvar færst í land. 

 
19. Elding leggur til að netafjöldi á hvern mann við grásleppuveiðar verði breytt í 

samræmi við breyttar aðstæður við veiðarnar.  Flestir bátar eru komnir með 
niðurleggjara og margir farnir að láta slægja í landi, þannig að vinnan á 
sjónum hefur minnkað til muna).  Elding vill miða við að heildarnetafjöldinn 
yrði óbreyttur en að 150 löng net miðist við tvo menn í stað þriggja, ef slægt er 
í landi og um borð sé spil með afdragara og niðurleggjari. 
 

20. Skalli leggur til að reglum um netafjölda við grásleppuveiðar verði breytt í 
samræmi við nýjar kröfur og tækni.   Netafjöldi verði óbreyttur en miðaður við 
tvo menn í stað þriggja hjá bátum sem búnir eru niðurleggjara og grásleppan 
frá þeim skorin í landi. 

 

 

 
 

Merkingar neta 

21. Strandveiðifélagið Krókur leggur til að gerðar verði breytingar á reglugerð um 
merkingar veiðarfæra á þann hátt að leyfilegt verði að nota belgi til merkingar 
á netum að því tilskildu að þeir verði 40 tommur að stærð. 
Greinargerð. 
Sýnt hefur verið fram á að notkun netabauja á sumum veiðisvæðum  
hefur reynst illa vegna strauma og því hafa belgir verið notaðir með  
góðum árangri í áratugi. 
 

 
5 



 
22. Elding leggur til að við grásleppuveiðar megi notast við belgi í staðinn fyrir 

baujur við merkingu á gráslepputrossum, séu þeir rétt merktir. Rétt stærð af 
belg er ekki síðri en bauja.  (Nokkurs misræmis hefur gætt hvað menn mega 
nota.  Virðist það jafnvel fara eftir því hvaða eftirlitsmann hittist á) 

 

Veiðistjórnun 

23. Snæfell fordæmir þau vinnubrögð sem viðhöfð voru við breytingar á veiðitíma 
í grásleppu fyrir ytra svæði á Breiðafirði.  Fundurinn sér engin rök fyrir því að 
loka ytra svæðinu fyrr en tíðkast hefur á liðnum árum. 
 

24. Snæfell ályktar grásleppubátar geti farið á strandveiðar í maí og grásleppu í 
júní. 
 

25. Snæfell telur að rannsóknir Hafró á hrognkelsum séu til skammar og að 
veiðunum yrði best stjórnað af LS. 
 

26. Strandveiðifélagið Krókur mótmælir öllum afskiptum Hafró af stjórnun 
grásleppuveiða.  Grásleppuveiðimenn eru best til þess fallnir að sjá um 
sjálfbæra nýtingu stofnsins. 
 

27. Elding leggur til að skötuselur verði utan kvóta við grásleppuveiðar. 
 

28. Strandir. Þá mótmælir fundurinn afskiptum Hafrannsóknastofnunarinnar af 
veiðistjórnun á grásleppu og telur að hún sé engan veginn í stakk búin til að 
veita ráðgjöf af því tagi sem hún gerir í Fjölriti nr. 163; Ástand nytjastofna á 
Íslandsmiðum 2011/2012 og aflahorfur fiskveiðiárið 2012/2013. 
 

29. Skalli krefst þess að ákvæði sem fjallar um umvitjun neta verði fellt úr gildi. 
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Grásleppunefnd fulltrúar 

30.  Grásleppunefnd LS 2011 – 2012: 

Guðmundur Jónsson  Hafnarfirði 
Guðmundur R. Guðmundsson Drangsnesi 
Hafþór Jónsson   Patreksfirði 
Kári Borgar Ásgrímsson  Borgarfirði eystra 
Klemens Einarsson   Keflavík 
Páll Aðalsteinsson   Stykkishólmi 
Sigurður Kristjánsson  Húsavík 

 

 
 
Tilnefningar um nefndarmenn 2012 - 2013 : 
 

Frá Austurlandi 
Kári Borgar Ásgrímsson, Borgarfirði eystra   
 

Frá Reykjanesi 
Klemens Einarsson, Keflavík.  Haukur Einarsson til vara 
 

Frá Fonti  
Birgir Ingvarsson, Bakkafirði 
 

Frá Eldingu 
Bæring Gunnarsson, Bolungarvík 
 

Frá Kletti 
Sigurður Kristjánsson, Húsavík.  Til vara Ólafur Sigurðsson, Árskógssandi 
 

Frá Reykjavík  
Guðmundur Jónsson, Hafnarfirði 
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Frá Skalla 
Hilmar Zophoniasson, Siglufirði 
 

Frá Ströndum 
Guðmundur R. Guðmundsson, Drangsnesi 
 

Frá Króki 
Hafþór Jónsson, Patreksfirði 
 

 
8 


	Tillögur til 28. aðalfundar
	Grásleppunefnd
	Flottrollsveiðar
	Veiðitími
	Veiðileyfi
	Netafjöldi
	Merkingar neta
	Veiðistjórnun
	Grásleppunefnd fulltrúar

