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Auknar	  veiðiheimildir 
LS skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að auka nú þegar 
veiðiheimildir helstu nytjastofna og þorskvóti verði þegar í stað aukinn í 250 
þúsund tonn og ýsukvóti í 60 þúsund tonn. 

 

Byggðakvóti	  
LS ítrekar áður framkomnar tillögur 26. aðalfundar sem samþykktar hafa verið um 
byggðakvóta: 
Að byggðakvóti verði aflagður í núverandi mynd, þess í stað verði hann settur 
sem ívilnun fyrir dagróðarbáta sem eiga heimahöfn í viðkomandi byggðalögum 
og landa þar, (þ.e. byggðalögum sem úthlutað er frá ráðuneytinu eftir þar til 
gerðum reglum). 

 

Dragnótaveiðar	  
• LS leggur til að dragnótaveiðar í Faxaflóa verði aflagðar. 

Greinargerð 
Dragnótaveiðar í Faxaflóa hafa alltaf verið Akurnesingum þyrnir í augum.   
Reynsla okkar er slæm.  Hægt er að sjá áhrif t.d. með athugun á aflaskrá 
fiskifélagsins „Ægi“.  Veiði hefur nú dregist stórlega saman - sandkoli, rauðspretta 
og lúða nær horfin úr flóanum.  Hver er ástæðan? 

 
• LS leggur til að bann við dragnótaveiðum innan línu sem dregin er úr 

Fuglabjargarnesi í Svartnes verði í gildi allt árið. 
 

• LS leggur til að lokað verði fyrir snurvoð við suðurströndina út á 3 sml. og 3 
sml. í kringum Vestmannaeyjar til verndunar sandsílisstofninum og uppvexti 
fiskistofna.  Það sé með ólíkindum að þessi dregnu veiðarfæri hlýti ekki sömu 
reglum og önnur dregin veiðarfæri svo sem troll. 
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Endurvigtun	  
LS ályktar að endurvigtun verði með þeim hætti að tryggt verði að hlutlausir aðilar 
komi að endurvigtuninni. 

 

Evrópusambandið	  
LS hafnar alfarið aðild að Evrópusambandinu. 

 

Fiskistofa	  
Að LS kanni hvernig sakamálum á vegum Fiskistofu vegnar og hversu mörg eru 
leidd til lyktar. 

 

Fjarskipti	  
LS krefst úrbóta á 3G símasambandi og AIS sendingum á fiskimiðunum í kringum 
landið, LS fellst ekki á þann öryggisafslátt sem upptaka þessara kerfa hefur gert 
að verkum.   

 

Framsal	  og	  geymsluréttur	  
LS skorar á sjávarútvegsráðherra að auka framsal og geymslurétt í 20% sem 
stuðlar að meiri hagkvæmni í greininni, ekki síst fyrir þá kvótaminni.  

 

Grásleppa	  
• LS mótmælir öllum afskiptum HAFRÓ af stjórnun grásleppuveiða.   

Grásleppuveiðimenn hafa og eru best til þess fallnir að sjá um sjálfbæra 
nýtingu stofnsins. 

 
• LS leggur til að fyrirkomulag veiða 2012 verði með sama hætti og samþykkt 

var 2011. 
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• LS beinir því til Fiskistofu að kannað verði hversu mikið veiðist af grásleppu 
sem meðafli í flottroll. 

 
• LS leggur til breytingar á hámarksfjölda neta pr. mann á grásleppuveiðum 

úr 100 netum í 150 net miðað við stutt net en aldrei meira en 300 net pr. 
bát. 

Greinargerð   
Tækniframfarir síðustu ára t.d. netaniðurleggjari afdragari o.fl. hefur breytt 
vinnutilhögun um borð.  Einnig hefur aðgerð víða færst í land. 

 

Grásleppunefnd	  LS	  
A svæði Guðmundur Jónsson Hafnarfirði 
B svæði Páll Aðalsteinsson Stykkishólmi 
C svæði Hafþór Jónsson Patreksfirði 
D svæði Guðmundur Ragnar Guðmundsson Drangsnesi 
E svæði Sigurður Kristjánsson Húsavík 
F svæði Kári Borgar Ásgrímsson Borgarfirði 
G svæði Klemens Einarsson Reykjanesbæ 
Varamenn: 
A svæði  Birgir Guðjónsson  
B svæði Pétur Erlendsson 
C svæði Bæring Gunnarsson 
D svæði Arnar B. Daðason 
E svæði Hilmar Zophaniasson 
F svæði Alfreð Sigmarsson 
G svæði  Haukur Einarsson 

 
 

Greiðslumiðlun	  
Gerð er krafa um að lög um greiðslumiðlun smábáta verði óbreytt, en hægt verði 
að segja sig frá tryggingahluta og / eða lífeyrishluta. 
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Handfæraveiðar	  
LS samþykkir að kjósa 5 manna nefnd sem hafi það að markmiði að móta í 
samráði við stjórn og forystu LS tillögur að frjálsum handfæraveiðum sem hafi 
beina hagsmuni af strandveiðum, sem verði utan aflahlutdeildarkerfisins og skerði 
ekki aðra. 
Hver íslenskur ríkisborgari hafi leyfi til handfærarveiða og litið sé á það sem 
forgangsrétt þjóðarinnar að eigin auðlind. 
Nefndin skal skipuð einum aðila af hverju strandveiðisvæði og einum til vara 
ásamt fulltrúa úr stjórn LS. 
Nefndin kjósi sér formann á sínum fyrsta fundi.  Framkvæmdastjóra er falið að 
kalla nefndina saman á 1. fund.  
Eft ir taldir skipa nefndina: 

Keti l l  Elíasson Bolungarvík,  skipaður af st jórn LS 
 

A: Guðlaugur Gunnarsson Ólafsvík, kosinn af aðalfundi 
   vm. Hólmgeir Pálmason Þingeyri 
  

B: Kristmundur Kristmundsson Gjögri,  kosinn af aðalfundi 
   vm. Óttar Ingvason Akureyri 
 

C: Oddur V. Jóhannsson Vopnafirði,  kosinn af aðalfundi 
    vm. Einar M. Jónsson Borgarfirði eystra 
 

D: Konný Breiðf jörð Leifsdótt ir  R.vík, kosinn af aðalfundi 
    vm.  Eyþór Reynisson Grindavík. 

 
 Vísað ti l  nefndarinnar: 

1. Aðalfundur LS styður núverandi strandveiðar og leggur til að 
strandveiðikerfið verði óbreytt. 
 

2. Aðalfundur LS  skorar á sjávarútvegsráðherra að gefa 
handfæraveiðar á ufsa frjálsar þannig að þær teljist ekki til afla- 
eða krókaaflamarks né viðmiðunar í strandveiðum. 
 

3. Aðalfundur LS samþykkir að koma á frjálsum handfæraveiðum. 
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Hvalveiðar	  
LS lýsir stuðningi við áframhaldandi hvalveiðar. 

 

Ívilnun	  til	  dagróðrabáta	  
• LS leggur áherslu á að ívilnun nái til allra dagróðrabáta sem róa með línu og 

handfæri og að LS beiti sér að krafti til að ná þessu fram.	  
 

• LS krefst þess að beitningavélabátar í krókaaflamarki sem stunda 
dagróðra með línu fái ívilnun til jafns við þá sem róa með uppstokkaða 
línu, þ.e. 15%. 

Greinargerð 
Mikillar óánægju gætir meðal eigenda þessara báta með að sitja einir eftir 
varðandi ívilnun til línubáta í smábátakerfinu. 
Nauðsynlegt er að LS beiti sér af hörku í þessu máli. 

 

Kjaraviðræður	  
LS leggur til að kjaraviðræðum verði framhaldið. 

 

Krókaaflamarkskerfið	  
• LS samþykkir að standa vörð um krókaaflamarkskerfið. 

 

• LS ályktar að hafin verði umræða um stækkun krókaaflamarksbáta upp að 15 
m að mestri lengd. 

 

Landssamband	  smábátaeigenda	  
• LS hvetur alla smábátaeigendur til að standa saman í baráttunni fyrir 

réttindum sínum í einum heildarsamtökum. 
 

• LS leggur til að breyting verði gerð á félagsgjöldum þannig að sett verði 
500.000 kr. hámark á bát og 1.000.000 kr. hámark á hvert fyrirtæki. Einnig 
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verði stjórn LS falið að leggja fram tillögur um frekari breytingar á 
félagsgjöldum og kynna þær fyrir félagsmönnum. 

 

• LS samþykkir að kanna með útgáfu félagskorts eins og mörg félagasamtök 
gera sem í framhaldi gætu nýst sem afsláttarkort og til sönnunar þess að 
menn séu félagar í LS. 

 

Lánamál	  
Áhersla er lögð á að ekkert verði gefið eftir í sambandi við lánamál 
smábátaeigenda. 

Greinargerð 
Krafa um að lán smábátaeigenda fái sömu meðhöndlun  
og lán hjá öðrum útgerðarflokkum. 

 

Leiga	  aflaheimilda	  
Landssamband smábátaeigenda hafnar allri ríkisleigu á aflaheimildum. 

 
 

Loðnuveiðar	  
LS leggur til að dregið verði úr loðnuveiðum til að auka æti í sjónum. 

 

Lúðuveiðar	  
LS mótmælir banni við lúðuveiðum á haukalóð. 
Greinargerð 
Bann við lúðuveiðum með haukalóð er hugdetta sem er algjörlega á  
skjön við hugmynd um að ungviði þurfi að vernda ef byggja þarf upp  
veiðistofn.  Ekki er vikið að þeirri smálúðu sem dragnótin hefur verið  
að landa þar sem meðalvigtin er ótrúlega lág. 
Ennfremur er vísað til greinargerðar LS um málið. 
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Makrílveiðar	  
LS styður makrílveiðar í íslenskri lögsögu og telur brýnt að auka möguleika 
smábáta í veiðinni.  LS áréttar að makrílpotti verði úthlutað áfram til krókaveiða og 
beinir því til sjávarútvegsráðherra að færaveiðar á makríl verði heimilar jafnhliða 
strandveiðum. 

 

Meðafli	  
• LS krefst þess að meðafli af löngu og keilu megi vera allt að 10% af afla 

hverrar veiðiferðar og teljist ekki til kvóta. 
 

• LS leggur til að frá og með 1. janúar 2012 verði skylt að hafa skilju sem flokkar 
meðafla frá uppsjávaraflanum við veiðar með flottrolli. 

 
• LS krefst þess að skötuselur verði utan kvóta sem meðafli á grásleppuveiðum. 

 

Reglugerðarhólf	  	  
• LS skorar á Hafrannsóknastofnunina að endurskoða / endurmeta lokun á 

reglugerðarhólfi á Breiðafirði vegna handfæraveiða. 
 

• LS skorar á Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að láta opna 
hólf á Fljótagrunni fyrir handfæraveiðum.  Hólfi þessu var lokað 31.08.2010 
með reglugerð nr. 678/2010 fyrir línu- og handfæraveiðum. 

 
• LS tekur undir kröfu Reykjaness að svæði vestur úr Sandgerði og suður af 

Grindavík verði lokað fyrir botntrolli allt árið. 
 

• LS mótmælir öllum reglugerðarhólfum fyrir línuveiðum út af Suðausturlandi og 
mun beita sér að krafti fyrir þessu. 

Greinargerð 
Reglugerðarhólfin eru út af smákeilu.   
Leggjum við til að stærðarmörk á keilu verði lækkuð svo það  
sé hægt að stunda línuveiðar frá Hornafirði með góðu móti. 
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• LS krefst þess að sjávarútvegsráðherra nemi úr gildi reglugerð nr. 970 frá 13. 

desember 2010 um bann við línuveiðum á Húnaflóa. 
Greinargerð 
Reglugerðin tekur yfir mjög stórt veiðisvæði í vestanverðum Húnaflóa,  
sem  er mikilvæg veiðislóð fyrir smábáta við Húnaflóa.   
Reglugerðarlokunin er því mjög íþyngjandi fyrir útgerðir við flóann.  Að mati 
Stranda var reglugerðin sett á hæpnum forsendum sem byggðust  
mest á illdeilum milli veiðieftirlitsmanna Fiskistofu og skipstjóra Sighvats GK.   
Félagar í Ströndum telja það út í hött að láta byggðir við Húnaflóa gjalda fyrir. 

 
• LS leggur til að opnun hólfa fyrir togveiðum í ágúst verði hætt N og NA-við 

Horn. 
 

Rekstrarskilyrði	  
LS skorar á stjórnvöld að skapa smábátaútgerð eðlileg rekstrarskilyrði sem fyrst. 

 

Sameining	  ráðuneyta	  
LS telur mikilvægi sjávarútvegsmála fyrir þjóðina gríðarlegt og því ekki tímabært 
að leggja ráðuneytið niður og sameina við atvinnuvegaráðuneyti. 

 

Samningaleið	  
LS samþykkir að vinna með sjávarútvegsráðherra að nýju frumvarpi um stjórn 
fiskveiða sem byggir á samningaleið. 

 

Siglingastofnun	  
LS skal koma á viðræðum við Siglingastofnun um að birta á netinu þau skip sem 
eru á sjó hverju sinni, sambærilegt og gert er á vefsíðunni marinetraffic.com. 
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Sjávarútvegs-‐	  og	  landbúnaðarráðherra	  
Landssamband smábátaeigenda lýsir fullum stuðningi við Jón Bjarnason 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem tekið hefur ákvarðanir sem hleypt 
hefur lífi í sjávarbyggðir landsins. 

 

Sjómannaafsláttur	  
LS ítrekar áður framkomnar tillögur 26. aðalfundar um sjómannaafslátt: 
LS mótmælir harðlega afnámi sjómannaafsláttar og krefst þess að lög þar um 
verði færð til fyrra horfs. 

 

Slægingarprósenta	  
LS samþykkir að hafna öllum hugmyndum til breytinga á slægingarprósentu 
bolfiska í 10% úr 16% og aðgerðum stjórnvalda til að þvinga dagróðrabáta til að 
slægja afla um borð í óþökk fiskkaupenda. Fyrirhuguð breyting er aðför að 
dagróðrabátum og  byggðum sem byggja á útgerð þessara báta. 

 

Strandveiðar	  
Landssamband smábátaeigenda styður strandveiðar. 

 

Tegundatilfærslur	  
LS skorar á sjávarútvegsráðherra að auka nú þegar tegundatilfærslu hjá 
smábátum. 

 

Tryggingamál	  
LS leggur til að allir bátar séu tryggðir á sjó fyrir tjóni sem þeir valda þriðja aðila 
líkt og allir bílar eru tryggðir ábyrgðartryggingu í umferðinni.  
Dæmi eru um að bátar fái haffærisskírteini en séu einungis með áhafnartryggingu. 
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Veiðigjald	  
LS mótmælir álagningu veiðigjalds ofan á leiguverð skötusels sem leigður er af 
ríkinu.   

Greinargerð 
Nú er auglýstur skötuselskvóti til leigu hjá ríkinu á 176 kr/kg, lokaverðið miðað við 
slægt og með veiðigjaldi er þá komið yfir 200 kr sem er um 50% af aflaverðmætinu. 
Útilokað er annað en svo há leiga dragist frá við hlutaskipti.  
Þá er einnig mótmælt að veiðigjald sé einnig innheimt á kvóta sem næst ekki. 

 

Þyrlukaup	  
LS styður hugmyndir um þyrlukaup sem fjármagnaðar verða með láni frá 
lífeyrissjóðunum. 

 


