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Tillögur til 28. aðalfundar 

Landssambands smábátaeigenda 

 

Sjávarútvegsnefnd 

Auknar veiðiheimildir í ýsu 
 
1. Austurland. Ýsukvóti verði aukinn um 14 þúsund tonn nú þegar. 

 
2. Farsæll skorar á atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra að auka núverandi 

úthlutun í ýsu um 15.000 tonn vegna mikillar ýsugengdar allsstaðar við landið. 
 

3. Árborg beinir því til aðalfundar LS að mótmæla kröftuglega hversu lítill kvóti er 
gefinn út í ýsu á yfirstandandi fiskveiðiári.  Kvótaskerðingin er ekki í nokkru 
samræmi við ástand ýsustofnsins og mun einungis leiða til vandræða. 
 

4. Reykjanes. Skora á atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra að auka nú þegar 
aflamark í ýsu vegna mikillar ýsugengdar á grunnslóð. 
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5. Báran gagnrýnir Steingrím J. Sigfússon harðlega fyrir að fara blint eftir 
ráðleggingum Hafrannsóknastofnunarinnar að skera niður ýsukvótann. 
 

6. Sæljón gerir kröfu um að niðurskurður á ýsu verði tekinn til baka og telur 
forsendur illa grundaðar og afleiðingar varasamar. 
 

7. Snæfell ályktar að ráðgjöf Hafró verði tekin til endurskoðunar og ýsukvóti 
aukinn.  
 

8. Strandveiðifélagið Krókur skorar á stjórnvöld að gangast fyrir því að ráðgjöf 
Hafrannsóknastofnunar verði tekin til gagngerrar endurskoðunar.  Um þverbak 
keyrði nú síðast þegar stofnunin gaf ráðgjöf varðandi ýsuveiðiheimildir fyrir 
yfirstandandi fiskveiðiár. Ráðgjöfin er í fullkomnu ósamræmi við daglega 
reynslu veiðimanna á miðunum.   Fundurinn skorar og á ráðherra að stórauka 
nú þegar ýsukvótann. 
 

9. Elding leggur til að skorað verði á ráðherra sjávarútvegsmála að auka nú 
þegar við ýsukvótann að lágmarki upp að 50.000 tonnum. 
 

10. Strandir. Fundurinn lýsir miklum áhyggjum af því ástandi sem nú þegar hefur 
skapast í kjölfar hins mikla niðurskurðar í ýsuveiðiheimildum.  Í Húnaflóa er 
gríðarlegt magn ýsu og sama hvernig reynt er að forðast hana þá er það 
einfaldlega ekki hægt nema þá að hætta veiðum með öllu. 
 

11. Strandir. Fundurinn er sannfærður um að Hafrannsóknastofnunin er á algerum 
villigötum varðandi mælingar sínar á stærð ýsustofnsins.  Sú aðferðafræði 
sem stofnunin notar við þær mælingar stangast á við alla heilbrigða skynsemi.  
Fyrir það fyrsta er aðferðinni með öllu fyrirmunað að mæla nokkurn skapaðan 
hlut þegar komið er á grunnslóðina og hvað þá inn á flóa og firði. 

Í því sambandi bendir fundurinn á að til margra ára hefur verið himinn og 
haf á milli mælinga Hafrannsóknastofnunarinnar annars vegar og reynslu 
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sjómanna sem stunda ýsuveiðar á grunnslóð hins vegar. Þekkingu sína 
byggja sjómenn á áratuga reynslu sinni við störf sín á grunnslóðinni, en 
vísindamenn á niðurstöðum úr togararalli. 
Undanfarin ár hafa krókabátar veitt um fjórðung ýsunnar á Íslandsmiðum, 
en raunveruleg hlutdeild þeirra er mun lægri.  Handhafar þeirra 
ýsuveiðiheimilda sem dekkað hefur mismuninn nota þær til að leigja frá sér, 
og þá iðulega svo seint á fiskveiðiárinu að verðið er komið út úr öllu korti. 
Það er krafa fundarins að stjórnvöld viðurkenni raunverulega veiðihlutdeild 
krókabáta í ýsuveiðunum og tryggi þeim hana nú þegar. 

 
12. Skalli skorar á ráðherra að auka nú þegar veiðiheimildir í ýsu að lágmarki um 

15 þúsund tonn.    
 

13. Klettur skorar á atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra að auka nú þegar 
ýsukvóta í 50 þúsund tonn og hækka hlutdeild krókabáta í 25% af 
heildarúthlutun sem er í samræmi við veiðar þeirra undanfarin ár. 
 

14. Fontur skorar á SJS að sýna þann kjark að auka nú þegar veiðiheimildir í ýsu. 

 

Auknar veiðiheimildir í þorski 
 
15. Austurland. Þorskkvóti verði aukinn í 230 þúsund tonn á yfirstandandi 

fiskveiðiári. 
 

16. Klettur skorar á atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra að auka nú þegar 
þorskkvóta í 230 þúsund tonn, í samræmi við aflareglu.  
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Byggðakvóti 
 

17. Farsæll  krefst þess að byggðakvóti verði afnuminn í núverandi mynd og 
honum úthlutað með heildarafla. 
 

18. Reykjanes. Afnema skuli byggðakvóta í núverandi mynd. 
 

19. Strandveiðifélagið Krókur samþykkir að standa beri vörð um byggðakvóta. 
 

20. Klettur skorar á atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra að koma á 
byggðaívilnun í stað byggðakvóta. 
 

21. Klettur hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra að endurskoða þær reglur 
sem beitt er við úthlutun byggðakvóta til byggðalaga, með það sérstaklega í 
huga að bæta hag smærri byggðalaga svo og þeirra byggðalaga sem byggja 
sína afkomu að mestu á sjávarútvegi. 

 

 

Línuívilnun 
 

22. Austurland. Línuívilnun verði ekki skert og nái til allra dagróðrabáta (innan LS) 
sem róa með línu, enda komi veiðiheimildir til ívilnunar utan aflamarks. 
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23. Hrollaugur samþykkir að línuívilnun nái til allra dagróðrabáta, óháð 

beitingaraðferð. 
Greinargerð.   
Forðast ber reglur sem halda aftur af eðlilegri þróun og leiða til stöðnunar í 
greininni. 
 

24. Strandveiðifélagið Krókur leggur til að ályktun frá aðalfundi Króks 
17.september 2011 um línuívilnun verði fylgt eftir þannig að öll fiskiskip er 
stunda dagróðra með línu fái ívilnun án tillits hvort handbeitt sé eða með 
beitingavél. 
 

25. Klettur ítrekar fyrri ályktanir um línuívilnun til allra dagróðrabáta. 
 

 

 

Strandveiðar svæðaskipting 
 
26. Austurland. Svæðaskipting strandveiða verði óbreytt. 

 

 

 

Strandveiðar úrsögn 
 
27. Austurland. Bátar sem hefja strandveiðar fái að segja sig frá þeim um 

mánaðamót. Þannig gæti hver strandveiðibátur hafið strandveiðar einu sinni 
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og hætt aftur á einu af þremur mánaðamótum strandveiðitímabilsins.  Þeir 
ættu ekki afturkvæmt í strandveiðarnar sama árið. Þetta myndi m.a. leiða til 
þess að strandveiðibátar gætu stundað makrílveiðar seinnihluta sumars. 
 

28. Sæljón Mögulegt verði að segja sig frá strandveiðum og snúa sér að öðrum 
veiðiskap. 
 

29. Snæfell ályktar að heimilt verði að segja sig frá strandveiðum í lok 1., 2., eða 
3. tímabils og hefja frá þeim tíma aðrar veiðar. 
 

30. Strandveiðifélagið Krókur leggur til að strandveiðibátur geti sagt sig frá 
strandveiðileyfi og miðist uppsögnin við mánaðamót. 
 

31. Skalli tekur undir tillögur nefndar LS um frjálsar handfæraveiðar með þeirri 
viðbót að hægt sé að segja sig frá veiðunum um hver mánaðamót. 
 

 

Strandveiðar utan aflamarks 
 
32. Austurland. Allar aflaheimildir til strandveiða verði teknar utan aflamarks. 

 
33. Farsæll vill að aflaheimldir til strandveiða skerði ekki afla- né krókaaflamark. 

 
34. Reykjanes. Aflaheimildir til strandveiða verði auknar og að þær skerði ekki 

aflahlutdeild annarra. 
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Strandveiðar eignarhald 
 
35. Austurland. Eignarhaldsákvæði um strandveiðar, í bátum / félagi, verði breytt 

þannig að eignarhlutur þess sem rær strandveiðibát verði að minnsta kosti 
30%. 
 

36. Reykjavík. Eignarhaldsákvæði laga um strandveiðar verði fellt út. 
 

 

Strandveiðar fyrirkomulag 
 
37. Hrollaugur leggur til að aflamagn til strandveiða verði takmarkað af eftirfarandi 

þáttum: 
• eigandi verður að vera um borð, 
• hámarksfjöldi handfærarúlla fjórar, 
• svæðisskipting með óbreyttum hætti, 
• heimilt að veiða fjóra daga í viku - mánudag til fimmtudags, 
• hámarksafli í veiðiferð 650 þorskígildi, 
• hámarkslengd veiðiferðar 14 klukkustundir. 

 
 

38. Snæfell krefst þess að strandveiðibátar geti róið fjóra daga í viku, 14 klst. 
hvern dag, 650 þorskígildi á dag, fjórar rúllur og fjóra mánuði, frá maí til ágúst.  
Svæðaskiptingin verði óbreytt og afli í strandveiðikerfinu skerði ekki 
veiðiheimildir þeirra sem eru með kvóta. 
 

39. Elding leggur til að strandveiðikerfið verði með eftirfarandi hætti í framtíðinni:   
• 4 dagar í viku 
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• Hver dagur 14 klst 
• 650 þorskígildiskíló að hámarki hvern dag 
• 4 rúllur hver bátur 
• 4 mánuðir á ári 
• Veiðitímabil: maí – ágúst 
• Svæðaskipting verði óbreytt 
 Að afli í strandveiðikerfinu verði utan aflahlutdeilda. 

 
 
 

40. Klettur styður framkomnar tilllögur strandveiðinefndar LS, veiði heimiluð 4 
daga í viku, 4 rúllur, 14 tímar, 650 þorskígildi, svæðaskipting óbreytt, enginn 
hámarksafli enda skilyrt að aflinn verði tekinn utan aflamarks. 
 

41. Fontur leggur til að aflamagn til strandveiða verði takmarkað af eftirfarandi 
þáttum: 

• eigandi verður að vera um borð 
• hámarksfjöldi handfærarúlla fjórar 
• svæðaskipting með óbreyttum hætti 
• heimilt að veiða fjóra daga í viku - mánudag - fimmtudag 
• hámarksafli í veiðiferð 650 þorskígildi 
• hámarkslengd veiðiferðar 14 klukkustundir 

 
 

Strandveiðar byrjunartími 
 
42. Sæljón Byrjunartími á svæði D verði færður fram til 15.mars og skorið aftan af 

veiðitíma sem því nemur. 
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Strandveiðar makrílveiðar 
 
43. Sæljón Leyfilegt verði að veiða makríl þá daga sem ekki má stunda 

strandveiðar. 
 
 

Strandveiðar gjaldtaka 
 
44. Sæljón mótmælir gjöldum á strandveiðar.  Þau eru mörg hver ósanngjörn og 

illa rökstudd. 
 

 

Strandveiðar gjaldtaka 
 

45. Strandveiðifélagið Krókur leggur til að gerðar verði þær breytingar á löggjöf 
um strandveiðar að afli hvers veiðisvæðis fari eftir fjölda báta. 

 
 

Aukning aflahlutdeilda 
 
46. Farsæll vill að krókaaflamarksbátar fái keilu, löngu og karfa utan kvóta upp að 

15-20%.  
 

47. Reykjanes. Bátar sem veiða á handfæri í krókaaflamarki fái keilu, löngu og 
karfa utan kvóta upp að 15-20% af heildarafla hverrar veiðiferðar.  
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48. Farsæll vill láta endurskoða hlutdeild krókaaflamarksbáta í ýsu, löngu, keilu og 

karfa.  
Greinargerð. 
Krókaaflamarksbátar veiða umfram úthlutað aflamark í þessum tegundum og 
byggja mismuninn á að leigja til sín veiðiheimildir.  
 

49. Reykjanes. Endurskoða þarf hlutdeild krókaaflamarksbáta í ýsu, löngu, keilu 
og karfa með hliðsjón að veiðum þeirra undanfarin ár.  
Greinargerð. 
Krókabátar veiða langt umfram úthlutað aflamark í þessum tegundum. 
 
 

Úthlutun í þorskígildum 
 
50. Klettur skorar á atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra að skoða til hlítar þá 

aðferðafræði að úthluta veiðiheimildum til smábáta í þorskígildum í stað 
núverandi fyrirkomulags.  
 
 
 
 
 

Geymsluréttur og veiði næsta árs 
 

51. Elding leggur til að leyft verði að taka 15% af kvóta næsta árs, eins og það er 
leyft að flytja 15% á næsta ár.  
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Aflareglur 
 
52. Austurland. Að mótmæla því harðlega að tekin verði upp aflaregla í ýsu og 

ufsa.  
 

53. Farsæll mótmælir aflareglu í ýsu og ufsa harðlega. 

 
 

Skötuselsveiðar 
 
54. Snæfell krefst þess að veiðar á skötusel verði gefnar frjálsar.  

 

 

Steinbítskvóti 
 
55. Elding leggur til að fallið verði frá lækkun steinbítskvóta.  
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