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Bryggjuskattur og jöfnun gjalda 

1. Aðalfundur Farsæls leggur til að hætt verði að innheimta sérstakt gjald vegna 
strandveiða.  Greidd eru veiðigjöld af veiddum afla og því ekkert tilefni til að innheimta 
sérstakt gjald, enda er almennt ekki greitt sérstakt gjald vegna veiðileyfa. 

2. Aðalfundur Árborgar krefst þess að löndunargjöld af strandveiðum verði þau sömu og 
hjá stærri útgerðinni.   

3. Aðalfundur Snæfells skorar á stjórnvöld að fella niður sérstakt gjald (svokallaðan 
bryggjuskatt) á virkjun veiðileyfa við strandveiðar.  

4. Smábátafélag Reykjaness leggur til að 50.000 króna gjald verði afnumið af veiðileyfi 

strandveiða. 

5. Stjórn Sæljóns skorar á stjórnvöld að fella niður sérstakt gjald á virkjun veiðileyfa við 
strandveiðar.  Afkoma veiðanna býður ekki upp á að þær séu skattlagðar sérstaklega 
umfram gjöld til annarra veiða. 

Greinargerð 

Þetta sérstaka gjald hefur verið lagt á frá upphafi strandveiða.  

Spurningar vöknuðu strax og efasemdir um réttmæti slíkrar 

gjaldtöku umfram aðrar veiðar.   

Því er það orðið löngu tímabært að t.d. stjórn Landssambands 

smábátaeigenda krefjist þess af stjórnvöldum að tekin verði saman 

nákvæm greinargerð um það hvernig þessum fjármunum  hefur 

verið ráðstafað, en ætla má að búið sé að greiða hátt í 300 milljónir í 

þessa sérstöku gjaldtöku. 

Viðurlög 
• Aðalfundur Snæfells óskar eftir því að harðar sé tekið á þeim sem landa umfram 

leyfilegan dagsafla á strandveiðum. 

 

Stjórnun veiða á vertíðinni 2020 

1. Aðalfundur Snæfells fordæmir þau vinnubrögð sem sjávarútvegsráðherra hafði við 
framkvæmd grásleppuveiða á þessu ári. Með þeim var grásleppuútgerðum freklega 
mismunað og skemmdarverk unnið á stjórnkerfi þessara veiða. Einnig hvernig eftirlit 
og framkoma Fiskistofu var við grásleppusjómenn í Stykkishólmi. 
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2. Aðalfundur Drangeyjar fordæmir þau vinnubrögð sem sjávarútvegsráðherra hafði við 
framkvæmd grásleppuveiða á þessu ári. Með þeim var grásleppuútgerðum freklega 
mismunað og skemmdarverk unnið á stjórnkerfi þessara veiða.  

3. Smábátafélag Reykjaness fordæmir vinnubrögð sjávarútvegsráðherra við 

veiðistjórnun á grásleppu á vertíðinni 2020.  

Meðafli við grásleppuveiðar 

1. Aðalfundur Snæfells mótmælir harðlega þeirri aðferðafræði sem hefur verið viðhöfð 
við útreikninga á meðafla í grásleppunet. Það er að segja uppreikning á fugli og sel úr 
veiðieftirlitsferðum Fiskistofu. 

2. Stjórn Sæljóns mótmælir harðlega enn og aftur þeirri ákvörðun að loka svæðum að 
fengsælum miðum við grásleppuveiðar í Faxaflóa vegna æðarvarps.     

Greinargerð  

▪ Fjórir æðarbændur nýta varp á litlum hluta þessa svæðis en hafa náð með 
„lobbýisma“ að koma þessu banni í gegn.  Benda má á að athugun fór fram á 
fjölda æðarfugla sem komu í net, en þessi athugun var framkvæmd af 
sérstökum eftirlitsaðila utan þeirrar skráningar sem grásleppusjómenn sjálfir 
skrá.  Fundurinn telur að skoða þyrfti breytingar á skipulagi grásleppuveiða 
er gengu út á það að öll landsvæði byrjuðu veiðar á sama tíma.  Þá telur 
fundurinn að Landssamband smábátaeigenda eigi að þrýsta á að 
hrognakaupendur gefi út verð sín viku áður að vertíð hefjist. 

Frumvarp um atvinnu- og byggðakvóta í Samráðsgátt 

1. Aðalfundur Snæfells mótmælir þeim hugmyndum harðlega sem kynntar eru í nýju 
frumvarpi um atvinnu- og byggðakvóta um að festa strandveiðar inn í „heildarpotti“ 
sem tekur mið af aflamarkskerfinu. Með því er verið að þvinga 
sóknarmarksfyrirkomulag strandveiðanna inn í aflamarkskerfið. 

2. Aðalfundur Eldingar hafnar þeim tillögum sem settar eru fram af 

sjávarútvegsráðherra í frumvarpi að lögum (5,3 prósent) að ónýtt línuívilnun fari inn í 

byggðakvóta.  Elding fer fram á að það sem gengur af línuívilnun fari til aukningar 

krókaveiða, þar með talið strandveiða. 

3. Aðalfundur Drangeyjar mótmælir þeim hugmyndum sem kynntar eru í nýju frumvarpi 
um atvinnu- og byggðakvóta um að festa strandveiðar inn í „heildarpotti“ sem tekur 
mið af aflamarkskerfinu. Með því er verið að þvinga sóknarmarksfyrirkomulag strand-
veiðanna inn í aflamarkskerfið. 
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4. Aðalfundur Drangeyjar styður þær hugmyndir stjórnvalda að byggðakvóta til 
byggðarlaga skuli dreift á grundvelli meðaltals síðustu 3 eða 10 ára eftir því hvort 
meðaltalið er hagstæðara fyrir viðkomandi byggðarlag.  Hins vegar telur fundurinn að 
ekki séu rök fyrir því að miða úthlutunina við íbúafjölda byggðarlags. 

Byggðakvóti 

1. Aðalfundur Árborgar krefst þess að heimilt verði að selja mótframlag byggðakvóta á 
fiskmarkaði ef vinnslan neitar að taka við aflanum.   

2. Aðalfundur Snæfells óskar eftir að heimildir til byggðakvóta verði skilyrtar til 
sveitarfélaga samkvæmt reglum sem mótaðar hafa verið.  Rétt til nýtingar 
byggðakvóta hafa útgerðir dagróðrabáta sem skráðar eru í viðkomandi byggðarlagi 
og bátar í þeirra eigu sem skráðir eru með heimahöfn í byggðarlaginu og stunda 
dagróðra þaðan, enda hafi viðkomandi uppfyllt framangreint á næstliðnu fiskveiðiári. 

a. Úthlutun:    

i. með ívilnun á aflaheimildir við löndun með sama hætti og um 
línuívilnun sé að ræða.     

ii. 10 tonnum í upphafi hvers fiskveiðiárs til útgerða þar sem eigandi 
hennar hefur átt heimilisfesti í byggðarlaginu sl. 10 ár.  

b. Sala afla: 

i. Fiskvinnsla í viðkomandi byggðarlagi hefur forkaupsrétt að afla þeirra 
báta sem njóta byggðaívilnunar.   

ii. Greitt verði meðaltalsverð sem fæst á nærliggjandi fiskmörkuðum á 
löndunardegi.   

iii. Greiðslufyrirkomulag og greiðslutrygging skal vera með sama hætti og 
hjá aðilum sem kaupa af fiskmörkuðum.  

iv. Þar sem ekki er fiskvinnsla skal aflinn boðinn upp á fiskmarkaði. 

3. Aðalfundur Drangeyjar lýsir yfir ánægju með framgöngu atvinnuveganefndar sveitar-
stjórnar Skagafjarðar í tengslum við úthlutun byggðakvóta þessa árs. Hins vegar hvetur 
félagið til þess að í framtíðinni verði þessum heimildum einungis úthlutað á skip undir 
50 lestum. 

4. Smábátafélag Reykjaness leggur til að byggðarkvóti verði lagður niður og deilt í 

ívilnun á dagróðrarbátum undir 30 tonn og til strandveiða.  

5. Aðalfundur FSA leggur til að byggðakóti verði notaður við fiskveiðar og sem fyrr að 
byggðakvóta verði úthlutað sem ívilnun við löndun. 
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Lokun veiðisvæða, takmarkanir og ágangur stærri skipa 

1. Aðalfundur FSA telur engin rök með því að viðhalda reglugerðarhólfi í Lónsdýpi og á 
Stokksnesgrunni sbr. 8. gr. reglugerð 961/2019 (keiluhólf).  Lokunin var sett á vegna 
friðunar á keilu sem ekki er lengur á tegundalista skipa og því ekki ástæða til að 
banna línuveiðar þar lengur. 

2. Aðalfundur FSA vill að mörk „skápsins“ verði við Ósafles 65°37,4 - 13°54,8 og þaðan 
til NNA í stað 65°45,00 – 13°48,0 síðan réttvísandi til austurs að 12 mílna mörkum.  

a. Breytingin gerir ráð fyrir að skipum styttri en 42 metrar og með aflvísi lægri 
en 2500 verði óheimilar veiðar innan 12 sjómílna í stað 6 sjómílna. 

b. Það er með öllu óskiljanlegt að togveiðar skulu vera heimilar svo nærri landi á 
viðkvæmum svæðum, svo viðkvæmum að í yfirgripsmikilli skýrslu starfhóps 
um endurskoðun á veiðarfærum – veiði- og verndarsvæðum, er talin þörf á 
að vernda nærliggjandi svæði fyrir handfæraveiðum um ókomin ár.   

3. Aðalfundur Snæfells krefst þess að línan í Selsker á Breiðafirði haldist óbreytt eins og 
hún hefur verið í ára raðir. 

4. Aðalfundur Fonts fer fram á að endurskoðað verði lokanir á grunnslóð í Þistilfirði 
(Heiðargrunni) þar sem lokanir eru byggðar á röngum forsendum. 

5. Aðalfundur Fonts lýsir yfir verulegum áhyggjum vegna síaukins þrýstings til veiða 

stærri skipa á grunnslóð, veiðislóð smábáta. 

Hafrannsóknastofnun  

1. Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur bendir á þá staðreynd að fyrir daga 
kvótakerfisins voru hástemmdar yfirlýsingar Hafrannsóknastofnunar um 450-500 
þúsund tonna afla í þorski, yrði tillögum hennar hlýtt.  Nú, 35 árum síðar hefur 
margsinnis sýnt sig að tilraunastarfsemi Hafró hefur mistekist með öllu.  Því ber 
brýna nauðsyn til þess að vinnubrögð og stefna stofnunarinnar sé tekin til gagngerrar 
endurskoðunar.   

2. Aðalfundur Snæfells skorar á stjórnvöld að auka rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar, 
sérstaklega ef auka eigi nýtingu þara úr firðinum, og hvaða áhrif hún hafi á lífríki 
Breiðafjarðar og viðgang fiskiseiða. 

3. Aðalfundur Drangeyjar skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir því að hlutlaus úttekt verði 
gerð á ráðgjöf og rannsóknaraðferðum Hafrannsóknastofnunar enda ríkir gríðarlegt 
vantraust sjómanna og útgerðarmanna innan félagsins á starfsemi stofnunarinnar.  
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Vigtun 

• Aðalfundur Árborgar krefst þess að heimavigtunarleyfi verði afnumin.  

Umhverfismál 

1. Svæðisfélagið Klettur vill vekja athygli þeirra sem ábyrgð bera, að síðustu 3 áratugi 
hefur tilraunaeldi í sjókvíum og kræklingarækt verið stundað í Eyjafirði og Skjálfanda. 
Öll þessi starfssemi hefur verið lögð af. Rusl eftir þessa starfssemi, svo sem belgir, tóg, 
keðjur og festingar við sjávarbotn var allt skilið eftir í sjónum. Tjón á bátum og 
endalaust veiðarfæratjón hefur hlotist af þessari starfssemi. Þetta er flest öllum 
ókunnugt um, nema smábátasjómönnum og þeim sem þessa iðju stunduðu. Eftirlit 
með þessari starfssemi hefur ekki komið í veg fyrir að viðskilnaðurinn er þessi. 

2. Aðalfundur Snæfells hafnar hugmyndum Breiðafjarðarnefndar um að gera Breiðafjörð 
að þjóðgarði í sjó. 

3. Stjórn Sæljóns skorar á  umhverfisráðherra, Guðmund Inga Guðbrandsson, að beita 
sér fyrir því að gert verði umhverfismat á áhrifum veiðarfæra sem heimilt er nota á 
Íslandsmiðum á sjávarbotn og lífríki sjávar. 

Stjórn fiskveiða 

1. Stjórn Sæljóns ályktar að Landssamband smábátaeigenda óski eftir því að 
sjávarútvegsráðherra fái heimildir til að geta veitt undanþágu á veiðiskyldu þeirra 
aðila sem lenda í alvarlegum veikindum eða óhöppum. 

2. Stjórn Sælóns hafnar öllum hugmyndum um sameiningu aflamarks- og 
krókaaflamarks. 

3. Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur hafnar sameiningu aflamarks og 
krókaaflamarks. 

4. Aðalfundur Snæfells lýsir yfir stuðningi við aflamarkskerfið. 

5. Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur krefst þess að lokað verði fyrir þann möguleika 
að færa aflaheimildir úr krókaaflamarkskerfinu í aflamarkskerfið.   

6. Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur krefst þess að tímabil VS afla verði 1 ár.  

7. Smábátafélagið Strandir hvetur útgerðarmenn smábáta að kalla til starfsmann 
Fiskistofu þegar um ónýtan afla er að ræða.  
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Afladagbókarapp og fjarskipti  

1. Strandveiðifélagið Krókur leggur til að undanþága fyrir „eldri menn“ verði leyfð 
varðandi notkun afladagbókarappsins og krefst auk þess að það verði einfaldað til 
muna.  

2. Aðalfundur Eldingar krefst þess að GSM samband verði þegar bætt út af öllum 
Vestfjörðum.  Hér er um öryggismál að ræða. 

3. Á aðalfundi Skalla kom fram mikil óánægja með nýja afladagbókarappið.  Það sér 
óþarflega flókið og það sé í raun tímaskekkja að vera að fylla út í afladagbók þegar 
allar upplýsingar liggja fyrir á netinu örfáum mínuútum eftir að bátur kemur til 
hafnar.  Því fer Skalli fram á að appið verði lagt niður. 

Sjómannaafsláttur 

• Aðalfundur Árborgar hvetur til að sjómannaafsláttur verði endurvakinn.   

Aðalfundur LS 

• Svæðisfélagið Klettur lýsir sig andvíga því að aðalfundur LS verði fjarfundur. 

• Aðalfundur Fonts lýsir óánægju með að aðalfundur LS sé ekki haldinn með 
hefðbundnum hætti. 
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