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2    Sjávarútvegsnefnd 

	  

Tillögur	  til	  30.	  aðalfundar	  

Landssambands smábátaeigenda 

Sjávarútvegsnefnd 

Félag	  smábátaeigenda	  á	  Austurlandi	  

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

 

1. Strandveiðar 

 Fundurinn vill að veiðidagar verði 4 í viku (mánudagur – fimmtudagur) og fái 
veiðimenn að velja um fjóra mánuði af sex mánaða tímabili apríl til september.       
Við þetta mundi heildarafli aukast lítillega en ávinningur yrði mikill er varðar 
jafnari dreifingu aflans innan tímabilsins. 

 
 
2. Línuívi lnun 

 Fundurinn vill standa vörð um línuívilnunina og hún nái til allra báta sem 
stunda línuveiðar í dagróðrum til að skapa sterkari stöðu fyrir landsbyggðina 
og minni sjávarbyggðir.  Með henni er verið að koma til móts við hagsmuni og 
þarfir minni byggða þar sem beitning er snar þáttur í atvinnulífinu og 
byggðunum mjög mikilvæg. 

 Þá skorar fundurinn á stjórnvöld að hækka línuívilnun í ýsu upp í 30% þannig 
að mögulegt verði að nýta þann þorsk sem úthlutað er.   

 
 
3. Makríl l  

 Fundurinn skorar á stjórnvöld að aflétta öllum veiðitakmörkunum af 
færaveiðum smábáta á makríl. 
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4. Lúðuveiðar 

 Fundurinn krefst þess að heimilt verði að fénýta lúðu sem veiðist á handfæri 
og línu sem meðafli. 

 
 

Hrollaugur	  

Aðalfundur Hrollaugs, félags smábátaeigenda á Hornafirði,  
haldinn 2. október 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
5. Hrollaugur vill að tekin verði upp veiðistýring við krókaveiðar á makríl þannig 

að ekki komi til þess að stöðva þurfi veiðar á arðsamasta tímanum. 

 
6. Hrollaugur vill að línuívilnun verði breytt í krókaívilnun fyrir dagróðrabáta. 

 
 

Farsæll	  

Aðalfundur Farsæls, félags smábátaeigenda í Vestmannaeyjum,  
haldinn 8. október 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 

7. Farsæll vill að strandveiðar verði leyfðar í 4 mánuði af 5, þ.e. frá apríl til ágúst. 
 

8. Farsæll vill frjálsar makrílveiðar smábáta. 

 
9. Farsæll vill að þorskkvóti verði 250.000 tonn. 

 
10. Farsæll vill að ýsukvóti verði aukinn verulega. 

 
11. Farsæll vill að leyfilegt verði að veiða lúðu sem meðafla. 
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Árborg	  

Aðalfundur Árborgar, félags smábátaeigenda á Suðurlandi,  
haldinn 23. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
12. Árborg hvetur LS til að vinna af alefli að því að ýsukvóti verði aukinn verulega 

þegar á þessu fiskveiðiári, enda teljum við ekki ástæðu til niðurskurðar í 
ýsuveiðum og mun niðurskurðurinn einungis valda vandræðum við veiðar á 
öðrum tegundum þar sem mikið er af ýsu á miðum víðast hvar við landið. 
 

13. Árborg hvetur LS til að mæla gegn kvótasetningu á krókaveiddum makríl og 
vinna áfram að stækkun á makrílpottinum, enn fremur að makrílveiðar verði 
stundaðar á tímabilinu 15. júlí til 31. desember. 

Reykjanes	  

Aðalfundur Reykjaness, félags smábátaeigenda á Reykjanesi,  
haldinn 28. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
14. Aðalfundur Reykjaness skorar á ráðherra að draga strax til baka þá 

skerðingu sem orðin er í línuívilnun á ýsu á fiskveiðiárinu.  

 
15. Aðalfundur Reykjaness skorar á ráðherra að hækka nú þegar línuívilnun í 

ýsu í 30% vegna mikillar ýsugengdar á grunnslóð. 

 
16. Aðalfundur Reykjaness skorar á ráðherra að gefa færaveiðar á makríl frjálsar 

frá 15. júlí til 31. desmber 2015.  
 

Greinargerð  
Það er búið að sýna sig og sanna að færaveiddur makríll er                                    

                 stærri, feitari og verðmeiri en trollveiddur og því er aukin  
                 verðmætasköpun fengin með því að veiða sem mest með  

þessum hætti. 
 
17. Aðalfundur Reykjaness skorar á ráðherra að auka við ýsukvótann strax 

vegna þess að mikið er af ýsu á grunnslóð og eiga línubátar erfitt með að 
sneiða hjá henni.  
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18. Aðalfundur Reykjaness leggur til að hægt verði að hefja strandveiðar 1. apríl 

og lokadagur verði 31. júlí á svæði D. 
 

Báran	  

Aðalfundur Bárunnar, félags smábátaeigenda í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi, 
haldinn 28. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 

 
19. Vegna þess að makrílstofninn er stærri en áætlað var í upphafi árs 2014  

leggur Báran til að verði gefnar frjálsar handveiðar á makríl frá 20. júlí til  
30. september. 
 

20. Heildarpottur á strandveiðum verði aukinn um 30% og veiðitímabil verði frá  
1. apríl til 30. júlí á D svæði. 
 

21. Báran leggur til að ýsukvótinn verði aukinn um 30% í krókaaflamarki. 
 

22. Báran mótmælir lúðuveiðibanni. 
 

Reykjavík	  

Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur,        
haldinn 22. september 2014, samþykkti eftirfarandi: 
 

23. Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur telur að gefa skuli makrílveiðar á 
smábátum frjálsar. 

 

24. Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur vill að þorskkvótinn verði aukinn í 
250.000 tonn og ýsukvótinn í 60.000 tonn. 

 
25. Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur vill að línuívilnun verði 30% vegna ýsu. 
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Sæljón	  

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

26. Kvótinn 
Aðalfundur Sæljóns skorar á ráðherra sjávarútvegsmála að endurskoða 
ákvarðanir sínar um heildarafla í einstökum tegundum.  Hvetur fundurinn 
ráðherra til þess að taka meira mið af tillögum frá LS.  Þær eru vel 
ígrundaðar og rökstuddar með gögnum frá Hafrannsóknastofnun. 

 
 
27.  Ýsan 

Aðalfundur Sæljóns skorar á ráðherra að endurskoða ákvörðun sína og auka 
þegar í stað við ýsukvótann. 
Í algjört óefni stefnir.  Þegar skoðuð eru rök Hafró fyrir tillögum um niðurskurð 
er margt sem túlka má á annan veg.  Ýmsar spurningar vakna um þá 
aðferðafræði sem stofnunin notar og ekki er það nægilegt fyrir venjulegan 
mann þótt setja megi tölur inn í exelskjal og reikna til þess að styðja 
niðurstöðu sem menn vilja fá. 
Hæpið er að kyngja því hljóðalaust þegar lokarökin eru „Náttúran verður að 
njóta vafans“.  Þá erum við nær trúarbrögðum en vísindum. 

 
 
28. Strandveiðar 

Aðalfundur Sæljóns skorar á stjórnvöld að efla strandveiðar og festa þær 
varanlega í kerfinu með aukinni aflaviðmiðun.  Fundurinn lýsir furðu sinni á 
því að ekki sé ákveðin hlutdeild til strandveiða.  Ekki er ásættanlegt að 
ráðherra geti ráðskast með þessi mál með því að setja þau í pott með öðru. 
Fundurinn styður framkomnar hugmyndir um 4 daga í viku í 4 mánuði.  Þá vill 
fundurinn ítreka fyrri tillögur - umbreytilegt tímabil milli svæða.  Þannig ættu 
menn að geta valið sér að byrja í apríl ef það hentar en hætta fyrr sem því 
nemur. 

 
 
29. Línuívi lnun 

Aðalfundur Sæljóns skorar á ráðherra að endurskoða ákvörðun sína um 
skerðingu á línuívilnun.  Fundurinn furðar sig á þeirri skammsýni sem birtist í 
þessari ákvörðun.  Nær væri að stórauka línuívilnun og láta hana ná til allra 
dagróðrabáta.  Línuveiddur fiskur > besta hráefnið. 
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30. Makríl l  

Aðalfundur Sæljóns skorar á stjórnvöld að aflétta öllum veiðitakmörkunum af 
færaveiðum smábáta á makríl.  Það væri ábyrg afstaða.  Þegar hugað er að 
því hvílík „engisprettuplága“ makríllinn er sbr upplýsingar um 40% 
þyngdaraukningu í íslensku lögsögunni þann tíma sem hann dvelur hér.  Þá 
er ekki hægt annað en furða sig á þeirri skammsýni og hugleysi sem birtist í 
ákvörðun ráðherra að stöðva veiðar smábátanna þótt öll skilyrði væru 
hagstæð til hins gagnstæða.  Þá lýsir fundurinn yfir furðu sinni og 
fordæmingu á því að heimila bátum veiði á makríl í lok ágúst 
athugasemdalaust og láta menn fara út í kostnaðarsamar breytingar á þeim 
forsendum að veiðar yrðu með sama hætti og 2013.  Síðan eru teknar 
ákvarðanir um að stöðva veiðar.  Þetta þýðir að sjálfsögðu að menn sitja uppi 
með útlagðan kostnað upp á milljónir en hafa ekkert upp í hann. 

 

Snæfell	   	  

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

 

31. Aðalfundur Snæfells vill leyfa löndun á hvítlúðu(lúðu) sem meðafla enda sé 
ekki um beina sókn að ræða.  Nýtt af útgerð sem annar afli. 

 
32. Aðalfundur Snæfells ályktar að LS beiti sér af fullum þunga fyrir því að 

makrílveiðar á handfæra- og línubátum verði aldrei kvótasettar.  Veiðar hefjist 
ekki fyrr en 1. júlí og verði til 31. desember ár hvert.  Barist verði fyrir því að 
smábátar fái að veiða 15% af heildarúthlutun aflamarks í makríl.  

 
33. Aðalfundur Snæfells hvetur LS af fullum þunga í baráttunni fyrir strandveiðum 

með þeim tillögum sem strandveiðinefnd LS lagði til „ Strandveiðar til 
framtíðar“ þ.e.  4 daga, 4 mánuði, 4 rúllur og 774 kg að hámarki hvern dag. 

 
34. Aðalfundur Snæfells mótmælir harðlega viðvarandi kvótaskerðingum á 

ýsukvóta. 
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Krókur	  	  

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

 
35. Strandveiðifélagið KRÓKUR skorar á sveitarstjórnir að taka undir 

kröfu Landssambands smábátaeigenda um breytingar á reglum um  
strandveiðar þannig að tryggt verði að veiðar á einstökum strandveiðisvæðum 
stöðvist ekki vegna aflaviðmiðunar.  Aðrar reglur verði óbreyttar. 

 
 
36. Strandveiðifélagið KRÓKUR skorar á ráðamenn að breyta lögum um 

línuívilnun þannig að ívilnun í ýsu verði 30% og hún taki til allra dagróðrabáta. 

 
37. Strandveiðifélagið KRÓKUR skorar á stjórnvöld að gefa markrílveiðar smábáta 

frjálsar frá 1. júlí til 31. desember.    
 

Elding	  

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

 
38. Að handfæraívilnun verði komið á. 
 
39. Að þorskvótinn verði aukinn í 250 þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári. 
 
40. Að aukið verði við aflamark í ýsu í 50 þúsund tonn strax á yfirstandandi 

fiskveiðiári. 
 
41. Að aukið verði við aflamark í steinbít strax í 10 þúsund tonn vegna aukinnar 

útbreiðslu. 
 
42. Að þeim aflaheimildum sem teknar voru af línuívilnunarpottinum í ýsu og 

steinbít verði tafarlaust skilað til baka. 
 
43. Elding krefst þess að strandveiðar verði leyfðar í 4 mánuði á hverju 

fiskveiðiári, 4 daga í viku með sömu formerkjum og gilda í dag. 
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44. Lúða verði meðafli á línu og færi og verðmæti fer á viðkomandi útgerð eða 

bát. 
 

 
Frá stjórn Eldingar 
 

45. Stjórn Eldingar leggur til að makrílveiðar smábáta verði frjálsar frá 1. júlí til  
og með 1. október á handfæri og línu.  Engar takmarkanir verði á þessum 
veiðiskap smábáta. 

 
Greinargerð 
Með því að hafa ekkert aflahámark á veiðum smábáta á línu  
og handfærum skapast mikil og góð vitneskja um dreifingu á  
makríl á grunnslóð og inni á fjörðum og flóum en það eru þeir  
staðir sem Hafró er ekki að mæla útbreiðslu makríls á grunnsævi  
við Íslandsstrendur. 

 
 

Strandir	  

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

 
46. Aðalfundur Stranda lýsir yfir miklum áhyggjum vegna 20% niðurskurðar á 

veiðiheimildum í ýsu.  Með ákvörðuninni er komið í veg fyrir línuveiðar frá 
Hólmavík og Drangsnesi vegna mikillar ýsugengdar í Húnaflóa.  Við blasir 
atvinnuleysi tuga starfsmanna á sjó og landi, sjómanna, landverkafólks og 
þjónustuaðila. 

Aðalfundur Stranda skorar á þingmenn kjördæmisins að bregðast strax við.   
Strandir benda á eftirtaldar leiðir: 

• að breyta nú þegar lögum um stjórn fiskveiða þannig að allar takmarkanir á 
framsali á ýsu verði afnumdar 

• auka línuívilnun í ýsu 
• að ýsuafli línubáta framtil áramóta verði reiknaður sem þorskígildi 
• taka upp ívilnun á ýsu sem veidd er á grunnslóð þannig að þriðjungur þess 

sem veiðist þar verði utan kvóta. 
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47. Aðalfundur Stranda hvetur til að strandveiðar verði 4 samfellda mánuði á 
tímabilinu apríl - september.   Heimilt verði að veiða 4 daga í hverri viku,  
mánudag - fimmtudag.   

 
48. Aðalfundur Stranda fagnar þeirri aukningu sem verið hefur í makrílveiðum 

smábáta. 
Félagið hvetur stjórnvöld að gefa makrílveiðar smábáta frjálsar frá 1. júlí til  
31. desember.   

  
 

Skalli	  

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

 
49. Línuívi lnun 
Aðalfundur Skalla skorar á stjórnvöld að standa vörðu um línuívilnun og hún nái til 
allra dagróðrabáta. 
 
 
50. Strandveiðar 
Aðalfundur Skalla hvetur stjórnvöld að auka við aflaviðmiðun strandveiða í samræmi 
við aukinn þorskkvóta.  Mikilvægt er að viðhalda þeim reglum sem verið hafa um 
strandveiðar þar sem heildaraflaviðmiðun verði rýmkuð svo ekki komi til stöðvunar 
eftir nokkra daga veiði.   
Með heimild til að nýta fasta veiðidaga (mánudagur – fimmtudagur)  í hverjum 
mánuði mundi heildarafli aukast lítillega en ávinningur yrði mikill er varðar jafnari 
dreifingu aflans innan hvers mánaðar. 
Heimilt er að fara eina veiðiferð innan hvers sólarhrings. 
 
 
51. Makrílveiðar 
Aðalfundur Skalla skorar á stjórnvöld að aflétta öllum veiðitakmörkunum af færa-
veiðum smábáta á makríl. 
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Klettur	  

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

 
52.   Aðalfundur Kletts skorar á ráðherra sjávarútvegsmála að auka nú þegar 

ýsukvóta og hækka hlutdeild krókabáta í 25% af heildarúthlutun sem er í 
samræmi við veiðar þeirra undanfarin ár. 

 
53. Aðalfundur Kletts ítrekar fyrri ályktanir um að línuívilnun nái til allra 

dagróðrabáta og viðmiðunarafli í ýsu og steinbít verði tafarlaust færður til fyrra 
horfs. 

 
54. Aðalfundur Kletts skorar á stjórnvöld og ráðherra að efla strandveiðar og festa 

þær varanlega í sessi með því að auka varanlega aflaviðmiðun til þessara 
veiða og tryggja að veiðar á einstökum strandveiðisvæðum stöðvist ekki innan 
örfárra daga vegna aflaviðmiðunnar. 

 
55. Aðalfundur Kletts telur brýnt að auka möguleika smábáta í veiði á makríl og 

vega að einhverju leyti á móti rányrkju tegundarinnar með því að gefa 
krókaveiðar á makríl frjálsar á grunnslóð. 

 
56. Aðalfundur Kletts leggur  til að hægt verði að segja sig úr strandveiðum um 

hver mánaðamót.  
 
57.    Aðalfundur Kletts leggur til að útgerðum verði gert kleift að velja um fjögurra 

mánaða samfellt strandveiðitímabil frá 1. apríl – 30. sepember. 
 
 

Fontur	  

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

58. Fontur skorar á stjórnvöld að breyta lögum um stjórn fiskveiða þannig að 
heimilt verði að stunda strandveiðar 4 daga í viku tímabilið maí – ágúst.  
Aðrar reglur verði óbreyttar.   


