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2  Grásleppunefnd 

Tillögur	  til	  30.	  aðalfundar	  

Landssambands smábátaeigenda 

Grásleppunefnd 

 

Félag	  smábátaeigenda	  á	  Austurlandi	  

Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi,  
haldinn 16. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
1. Grásleppa 

 Fundurinn leggur til að veiðidagar á grásleppu verði 40 á næsta ári. 
 Einnig skorar fundurinn á stjórnvöld að fela Hafrannsóknastofnun að óska eftir 

gögnum frá stjórn Alþjóða náttúruverndarsjóðsins (WWF) um hvað liggi til 
grundvallar þeirri ákvörðun hans að setja grásleppu- og grásleppuhrogn á 
válista. 

 Fundurinn hvetur veiðimenn að hefja ekki veiðar fyrr en verð og veiðimagn 
liggur fyrir. 

 
 

Sæljón	  

Aðalfundur Sæljóns, félags smábátaeigenda á Akranesi,  
haldinn 29. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
2. Grásleppan 

Aðalfundur Sæljóns hafnar alfarið afskiptum Hafró af grásleppunni.  Nær væri 
að stofnunin settist á rökstóla með þeim sem komu henni á válista.  Á hverju 
byggist sú niðurstaða og af hverju hefur Hafró ekkert til málanna að leggja? 
Markaðsaðstæður verða að ráða ákvörðun um veiðidaga og veiðiálag.  Sl. 
veiðiár er gott til viðmiðunar. 
Best er að fara sér hægt og reyna að ná samstöðu meðal veiðimanna áður en 
ákvörðun um verð og veiðidaga er tekin. 
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Snæfell	   	  

Aðalfundur Snæfells, félags smábátaeigenda á Snæfellsnesi,  
haldinn 14. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
3. Aðalfundur Snæfells mótmælir harðlega ráðgjöf Hafró á grásleppuveiðum.  

Fundurinn telur að hún sé í engu samræmi við veiðar og gengd grásleppu 
undanfarin ár. 

 
4. Aðalfundur Snæfells ályktar að sóknardagar á grásleppuveiðum verði aldrei 

færri en 50 dagar á ári og að sjómenn virði netalengd og fjölda þeirra. 
 
5. Aðalfundur Snæfells ályktar að félagsmenn fari aldrei til veiða á grásleppu fyrr 

en verð fyrir grásleppuafurðir liggi fyrir og telur fundurinn að 20% verðlækkun 
hafi ekki átt við rök að styðjast. 

 
6. Aðalfundur Snæfells ályktar að markaðsmál á grásleppuafurðum verði tekin til 

endurskoðunar og lagt verði vinna í nýtt markaðsátak til að selja 
grásleppuafurðir til Asíu og Suður-Ameríku. 

 

 

Krókur	  	  

Aðalfundur Strandveiðifélagsins Króks, félags smábátaeigenda í Barðastrandarsýslu, 
haldinn 20. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
7. Strandveiðifélagið KRÓKUR vísar á bug hugmyndum Hafrannsóknastofnunar 

um fjölda veiðidaga á grásleppuvertíð sem byggð er á mælingum úr togararalli 
stofnunarinnar. 
Mikilvægt er að stjórnvöld taki mið af tillögum grásleppuveiðimanna um lengd 
veiðitíma sem bæði er byggð á hugmyndum þeirra um stærð stofnsins og 
markaðsaðstæðum. 

 
8. Strandveiðifélagið KRÓKUR leggur til að við grásleppuveiðar megi notast vil 

belgi í staðinn fyrir baujur við merkingu á gráslepputrossum, séu þeir rétt 
merktir.  Rétt stærð af belg er ekki síðri en bauja. 
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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. 
 

Elding	  

Aðalfundur Eldingar, félags smábátaeigenda í Ísafjarðarsýslum,  
haldinn 21. september 2014 samþykkti eftirfarandi: 

 

9. Elding leggur til að veiðidagar á grásleppu verði aldrei færri en 60. 
 

10. Elding vill að skötuselur verði utan kvóta við grásleppuveiðar. 
 

 

Strandir	  

Aðalfundur Stranda, félags smábátaeigenda í Strandasýslu, 
haldinn 21. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
11. Aðalfundur Stranda leggur til að veiðidagar til grásleppuveiða verði að 

lágmarki 40.  Heimilað verði að sameina grásleppuleyfi sem fjölgi dögum 
hlutfallslega um 50%. 

  
 

Skalli	  

Aðalfundur Skalla, félags smábátaeigenda á Norðurlandi vestra,  
haldinn 19. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
12. Grásleppumál 

Aðalfundur Skalla hvetur til að fjöldi veiðidaga taki mið af markaðsaðstæðum. 
Skalli hafnar þeirri aðferðafræði sem Hafrannsóknastofnun beitir við 
stofnstærðarmælingu á grásleppu. 
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Klettur	  

Aðalfundur Kletts, félag smábátaeigenda Ólafsfjörður - Tjörnes, 
haldinn 18. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
13. Aðalfundur Kletts hafnar þeirri aðferðafræði sem Hafrannsóknastofnun beitir 

við stofnstærðarmælingar á grásleppu og þeirri ráðgjöf sem á henni er byggð. 
 
14. Aðalfundur Kletts leggur til að upphafsdagur grásleppuveiða verði 10. - 20. 

mars á svæði E að því gefnu að verð liggi fyrir.   Ákvörðun um veiðidaga verði 
í höndum LS og taki mið af markaðsaðstæðum. 

 
15. Aðalfundur Kletts leggur til að heimildir til stækkunar grásleppuleyfa verði 

felldar úr gildi, jafnframt verði skoðaðar leiðir til að sameina leyfi og auka 
hagræðingu.    

 
 

Fontur	  

Aðalfundur Fonts, félags smábátaeigenda á Norðausturlandi, 
haldinn 17. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
16. Fontur telur brýnt að auka markaðsstarf fyrir grásleppu.  LS efli samstarf við 

aðrar veiðiþjóðir þar sem lögð verði áhersla á að framboð taki mið af 
markaðsaðstæðum.  

 
17. Fontur mótmælir harðlega öllum tilburðum Hafrannsóknastofnunar við 

stjórnun grásleppuveiða á grundvelli niðurstaðna úr togararalli. 

 
18. Fontur telur brýnt að LS hefji vinnu til að bregðast við breyttum aðstæðum á 

markaði fyrir grásleppu og grásleppuhrogn.  Á það jafnt við upplýsingaöflun 
um verð og aðstoð við veiðimenn og einstök félög smábátaeigenda um sölu. 

 
 
19. Fontur leggur til að reglum um grásleppuleyfi verði breytt þannig að hægt 

verði að sameina tvö leyfi.  Sameinað leyfi fjölgi veiðidögum hlutfallslega um 
50%. 
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20. Tilnefningar um nefndarmenn 2014 - 2015 

Grásleppunefnd LS 2013 – 2014: 
Birgir Ingvarsson   Bakkafirði 
Guðmundur Jónsson   Hafnarfirði 
Guðmundur R. Guðmundsson Drangsnesi 
Hafþór Jónsson   Patreksfirði 
Klemens Einarsson   Keflavík 
Sigurður Kristjánsson   Húsavík 
Valentínus Guðnason   Stykkishólmi 

 

Tilnefndir 2014 – 2015: 

Frá Austurlandi    
Kári Borgar Ásgrímsson, Borgarfirði eystra   
 
Frá Fonti   
Birgir Ingvarsson, Bakkafirði 
 
Frá Klett i     
Ólafur Sigurðsson, Árskógssandi.  Varamaður Einar Þorsteinn Pálsson, Árskógssandi 
 
Frá Króki    
Hafþór Jónsson, Patreksfirði  
 
Frá Eldingu 
Bæring Gunnarsson, Bolungarvík  
 
Frá Reykjanesi 
Klemens Einarsson, Keflavík.  Varamaður Haukur Einarsson, Reykjavík 
 
Frá Reykjavík  
Guðmundur Jónsson, Hafnarfirði 
 
Frá Snæfel l i     
Valentínus Guðnason, Stykkishólmi 
 
Frá Skalla    
Hilmar Zophoníasson, Siglufirði 
 
Frá Ströndum    
Guðmundur R. Guðmundsson, Drangsnesi 


