
Heildarendurskoðun

Notkun veiðarfæra og reglur 
um veiði- og verndunarsvæði



TOGVEIÐARFÆRI - DRAGNÓT

• LS fagnar þeim mikla árangri sem náðst hefur í friðun grunnslóðar 

með víðtækum takmörkunum á notkun togveiðarfæra.  Veiðar með 

dragnót falla undir þann flokk.  

• LS hvetur til að við endurskoðun reglna verði þau svæði sem nú eru 

lokuð fyrir dragnótaveiðum tímabundið, felld inn í lög um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands.  Ennfremur að óheimilt verði að stunda 

dragnótaveiðar innfjarða og innan 3 sjómílna frá ströndum landsins.



TOGVEIÐARFÆRI - DRAGNÓT

• LS vekur athygli á að dragnótaveiðar voru heimilaðar til 

nýtingar á flatfiski.  Við slíkar veiðar er veiðarfærið 

ákjósanlegt.  Á undanförnum árum hefur notkunin hins 

vegar þróast til veiða á bolfiski.  

• LS leggur áherslu á að við endurskoðun regluverks verði 

leyfi til veiða með dragnót skilyrt við veiðar á flatfiski.



TOGVEIÐARFÆRI - FLOTVARPA

• LS leggur áherslu á að dregið verði úr flotvörpuveiðum 

og notkun hennar verði óheimil innan fárra ára.  

• Veiðar með flotvörpu fylgir gríðarleg losun 

gróðurhúsalofttegunda sem gengur þvert á 

samkomulag þjóða heims.



TOGVEIÐARFÆRI - FLOTVARPA

• Sökum þess hversu stórvirk flotvarpan er verður 

meðafli umtalsverður 

• Heimild til uppsjávarveiða verði takmörkuð við nót 

og net



TOGVEIÐARFÆRI - FLOTVARPA

• Þar til framangreindum markmiðum verði náð verði 

flotvörpuveiðar því aðeins heimilaðar að viðkomandi 

skip sé útbúiið stórfiskaskilju þannig að tryggt sé að 

fiskur (meðafli) t.d. grásleppa lendi ekki ofan í lestum 

heldur flokkist frá og fari lifandi frá borði.



TOGVEIÐARFÆRI - BOTNVARPA

• Óheimilt verði að stunda veiðar með botnvörpu nær 

landi en 12 sjómílur.



PLÓGAR OG GILDRUR

• Krókaafamarksbátum verði heimilt að nota plóga og 

gildrur við veiðar



VEIÐISVÆÐI - LÍNUVEIÐAR

• „Keiluhólf“ SA af Hrollaugseyjum og veiðisvæði á 

norðanverðum Breiðafirði verði opnuð fyrir 

línuveiðum.



SKYNDILOKANIR

• Allsherjarúttekt verði gerð á skyndilokunum og áhrif 
þeirra og árangur metinn 

• Viðmiðunarmörk verði fljótandi - í þorski verði þau 
færð tímabundið niður í 50 cm 

• Reglugerðarlokun verði háðar því að fiskur sé 
aldursgreindur



SKYNDILOKANIR

• Reglugerðarlokanir standi ekki lengur en í 6 mánuði 

• Skyndilokanir á linu og handfæri miðist við einstaka 
báta sem ítrekað gerast sekir um veiðar á smáfiski



UNDIRMÁL

• Samræmd verði skilgreining á undirmáli milli 
fiskmarkaða og vigtunar til kvóta. 

Nú eru viðmiðunarmörk á undirmáli tvenns konar - 
annars vegar styttri en 50 cm til kvóta, og hins vegar 
undir 1,3 kg hjá fiskmörkuðum.



TAKK FYRIR !


