Tillögur allsherjarnefndar LS til 32. aðalfundar LS
1.

Aðalfundur LS krefst þess að veiðigjald smærri útgerða án vinnslu verði endurskoðað
og verulegur afsláttur veittur til þeirra af gjaldinu. Það nær ekki nokkurri átt að litlar
einstaklingsútgerðir greiði sama gjald og stórútgerðir með vinnslu og söluskrifstofur
erlendis. Með því að láta alla greiða jafnt er ríkisvaldið að stuðla að samþjöppun
veiðiheimilda og er veiðigjaldið í núverandi mynd byggðafjandsamlegt.

2.

Aðalfundur LS krefst þess að allir sitji við sama borð við endanlega vigtun. Engar
breytingar verði þó gerðar sem rýri gæði.

3.

Fundurinn lýsir yfir ánægu með heimasíðu LS og hvetur stjórnarmenn til að efla
upplýsingarflæði til félagsmanna í sínum félögum.

4.

Aðalfundur LS skorar á hafnir landsins til að samræma merkingar og stjórntæki á
löndunarkrönum.

5.

Aðalfundur LS skorar á Samgöngustofu að gera bragarbót á farsímasambandi á
Lónsbugt (frá Stokksnesi austur fyrir Hvalnes).
Greinargerð
Svæðið er nánast allt símasambandslaust, einnig alveg upp við Hvalnes. Sama
gildir um AIS samband á Papagrunni.

6.

Aðalfundur LS til að krefst þess að útgerðir sem ekki hafa vinnslu og landa á markaði fái
verulegan afslátt af veiðigjöldum, slíkt mun bæði styrkja markaðina sem eiga undir
högg að sækja og svo viðkvæmustu útgerðirnar sem eingöngu byggja á veiðum.

7.

Aðalfundur LS krefst þess að þorskkvóti verði tafarlaust aukinn í 270.000 tonn.

8.

Aðalfundur LS harmar ákvörðun Hafró og sjávarútvegsráðherra um að auka ekki meira
við þorskaflaheimildir fyrir núverandi fiskveiðiár.
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Greinargerð:
Aflabrögð í þorski hafa verið með eindæmum góð á öll veiðarfæri undanfarin ár. Það
er einróma dómur allra skipstjóra og sjómanna að þorskstofninn þoli mun meira
veiðiálag
9.

Aðalfundur LS skorar á stjórnvöld að setja upp sjálfvirka veðurathugunarstöð á
Reynisfjalli eða Dyrhólaey.

10.

Aðalfundur LS er þeirrar skoðunar að lokun frá 15. október til 1. maí fyrir veiðum með
botntroll vestur af Sandgerði eigi að ná til alls ársins.

11.

Aðalfundur LS hvetur smábátaeigendur um land allt til að gera rækilega vart við sig á
framboðsfundum sem haldnir verða í aðdraganda alþingiskosninga 29. október nk.

12.

Aðalfundur LS skorar á stjórnvöld að taka starfsemi og rannsóknaaðferðir Hafrannsóknastofnunar gagngerðrar endurskoðunar. Til þess verði fengnir sérfræðingar á
sviði líffræði og annarra tengdra vísinda, innlendra og erlendra og ekki handvalið í
slíkan rannsóknarhóp eftir þýlyndi viðkomandi við stefnu Hafrannsóknastofnunar.
Greinargerð:
Stefna Hafrannsóknastofnunar er löngu úr sér gengin. Engu skiptir hversu
mikill fiskur gengur á miðin og reynsla veiðimanna einskis metin. Þegar
fiskveiðikerfið var leitt í lög árið 1984 var allt talið í kalda koli og gefnar út
veiðiheimildir sem eru sambærilegar þeim sem var verið að gefa út í byrjun
nýhafins fiskveiðiárs. Nú er hins vegar einhverjum „stórkostlegum árangri“
fagnað. Hver hann er fær ekki nokkur veiðimaður skilið.

13.

Aðalfundur LS er þeirrar skoðunar að sú lækkun sem hefur orðið á fiskverði sl. 5 ár sé
ekki einhlít. Fundurinn telur að hugsanlega sé um samráð milli fiskkaupenda að ræða.
Fulltrúar Landssambands smábátaeigenda þurfa að fara í þetta mál og leita e.t.v. til
Samkeppnisstofnunar eftir liðsinni.

14.

Aðalfundur LS óskar eftir því að sjávarútvegsráðherra beiti sér fyrir breytingar verði
gerðar á lögum um stjórn fiskveiða þannig að heimilt verði að veita undanþágu á
veiðiskyldu þeirra aðila sem lenda í alvarlegum veikindum eða óhöppum.

15.

Aðalfundur LS leggur áherlsu á stórhvalveiðar við Ísland enda eru veiðarnar sjálfbærar
og undir eftirliti vísindamanna sem láta náttúruna njóta vafans ef einhver er.
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16.

Aðalfundur LS skorar á stjórnvöld að auka rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar, sérstaklega
ef auka eigi nýtingu sjávargróðurs úr firðinum og hvaða áhrif það hafi á lífríki
Breiðafjarðar.

17.

Aðalfundur LS telur brýnt að efla þurfi öryggismál sjómanna.

18.

Aðalfundur Snæfells ályktar að LS beiti sér fyrir að tegundafærslur verði færðar til fyrra
horfs, þ.e. að menn (bátar) megi nota allt að 2% af hverrri tegund til tegundabreytinga,
þó að hámarki 5% eins og það var.
Greinargerð:
Rökin fyrir þessu eru að menn sjái sér hag í að láta ufsa detta niður dauðann,
sem er þvert á tilgang fiskveiðilaganna frá 2010. Til að útskýra málið þá eru
menn að fara svokallaða öfuga tilfærslu með því að láta ufsa detta niður
dauðann og fá aukningu í öðrum aukategundum í staðinn, það var ekki
tilgangur umræddra laga.

19.

Aðalfundur LS skorar á Samgöngustofu að nöfn báta séu rétt skráð á AIS. Ella fái þeir
bátar ekki haffærisskírteini

20.

Aðalfundur LS samþykkir að tekin verði upp félagsskírteini LS og samið við fleiri
þjónustuaðila.

21.

Aðalfundur LS leggur til að veiðigjald verði fært til fyrra horfs þannig að veiðiréttarhafar
greiði veiðigjaldið.

22.

Aðalfundur L.S mótmælir harðlega uppboðsleið á aflaheimildum. Slíkar hugmyndir
stefna útgerð um land allt í uppnám og óvissu.

23.

Aðalfundur LS krefst þess að sérstakt gjald (kr. 50.000) á strandveiðileyfi verði fellt
niður.
Greinargerð:
Óeðlilegt er að minnstu veiðileyfin séu ein látin greiða sérstakt gjald.

Frá Allsherjarnefnd

24.

Aðalfundur LS mótmælir harðlega reglugerðarlokunum vegan smáfisks og krefst þess
að og þær standi aldrei lengur en sex mánuði.

25.

Aðalfundur LS leggur til að greiðsla veiðigjalds verði fært til fyrra horfs. Þeir greiða
gjaldið sem eru handhafar aflahlutdeildar.

26.

Aðalfundur LS leggst alfarið gegn því að hróflað verði við því banni gegn dragnótaveiðum sem í gildi hefur verið á Skagafirði.

27.

Aðalfundur LS skorar á sjávarútvegsráðherra að beita sér fyrir því að fiskirannsóknir
verði efldar á grundvelli strandveiða og annarra krókaveiða og að meira verði nýtt af
þekkingu og reynslu sjómanna við stjórn fiskveiða og ákvarðana um heildarafla.

28.

Aðalfundur LS lýsir vonbrigðum með að ekki sé heimiluð meiri heildarveiði í þorski og
skorar á stjórnvöld að færa aflareglu í fyrra horf. Hafrannsóknastofnun á ekki að hafa
heimild til að ákveða einhliða aflareglu án umræðu og samráðs við stjórnvöld og
atvinnugrein.

29.

Aðalfundur LS leggur til að flutningur aflamarks milli ára miðist við viett aflamark en
ekki úthlutað aflamar. bátar án aflahlutdeildar fái að flytja ákveðið aflamark milli
fiskveiðiára til að tryggja samfelldar veiðar þeirra. Heimild til að geyma aflamark milli
ára sem verði bundið 100% veiðiskyldu. Aðalfundur LS leggur til að öll skip með gilt
veiðileyfi fái að flytja aflamarka milli ára. Leyft verði að flytja að hámarki 5 tonn í
hverrri tegund. Heimild til að geyma þetta aflamark verður bundin 100% veiðiskylda.
Skip sem hafa hærri geymslurétt samkvæmt núverandi lögum haldi sínu.

30.

Aðalfundur LS skorar á sjávarútvegsráðherra að skoða til hlítar þá aðferðafræði að
úthluta veiðiheimildum til smábáta að hluta til í þorskígildum í stað kílóa í einstökum
tegundum. Er þá átt við að menn gætu veitt ákveðinn hluta af sínum heimildum í
ígildum talið.

31.

Aðalfundur LS skorar á sjávarútvegsráðherra að færa reglur um VS afla til fyrra horfs
þ.e.a.s. fiskveiðiárið eitt tímabil.

32.

Aðalfundur LS mótmælir þeim miklu álögum og gjöldum sem smábátaútgerð sætir, svo
sem í formi veiðigjalda og alls kyns eftirlits og þjónustukostnaðar. Stór aukinn
kostnaður síðustu ára ásamt óskilvirku regluverki hefur rýrt rekstrarhæfi margra
útgerða. Eru þessi gjöld orðin útgerðum mjög íþyngjandi.
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33.

Aðalfundur LS leggur áherslu á að tryggð verði virkari verðmyndun á fiski m.a. með því
að tryggja með reglum, aukið framboð afla á skipulögðum uppboðsmörkuðum.

34.

Aðalfundur LSs fordæmir vinnubrögð stjórnvalda að færa ráðherra óheft völd hvernig
úthlutað er til strandveiða, línuívilnunar og byggðakvóta. Þessi ráðstöfun er algerlega á
skjön við heilbrigða og gegnsæja stjórnsýslu og til þess eins að leiða til sundrungar og
spillingar.

35.

LS skorar á stjórnvöld að tryggja að langdrægni AIS kerfisins sé með þeim hætti að það
nái yfir þekktar veiðislóðir smábáta til að tryggja sem best öryggi þeirra.

36.

Aðalfundur LS kallar eftir rökstuðningi yfirvalda á hækkandi veiðigjald á grásleppu milli
ára.

37.

Aðalfundur LS lýsir yfir verulegum áhyggjum vegna lífeyrisréttinda félagsmanna.
Stöðugt hærra hlutfall launa rennur í lífeyrissjóðina, á sama tíma eru lífeyrisgreiðslur
skertar reglulega. Allsherjarnefnd leggur til að skipuð verði nefnd innan LS sem gert
verði að kanna sameiningu lífeyrissjóða.

38.

Lagabreytinga lagðar til af stjórn Landssambands smábátaeigend
31. aðalfundur Landssambands smábátaeigenda vísaði eftirfarandi tillögu um
lagabreytingu til 32. aðalfundar LS.:
I.

Breytingartillaga í tölulið 3 í 13 gr.:

í stað 15 komi 16

13. gr. samþykkta LS orðast svo:
Á aðalfundi skal tekið fyrir eftirfarandi:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi og rekstur félagsins á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir síðasta reikningsár skal lagður fram til samþykktar, ásamt
athugasemdum skoðunarmanna.
3. Kosning 15 manna stjórnar að fengnum tillögum frá hverju svæðisfélagi.
4. Kosning formanns.
5. Kosning tveggja félagslegra skoðunarmanna.
6. Ákvörðun þóknunar til formanns og stjórnar fyrir störf þeirra á kjörtímabilinu.
7. Tillögur um lagabreytingar sem löglega eru bornar fyrir sbr. 10. gr.
8. Önnur mál.
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II.

Breytingartillaga við málslið 1, í stað 16 komi 17.
15. gr. orðast svo:
Stjórn LS skal skipuð 16 mönnum. Stjórnin skipti með sér verkum, að öðru leyti en getur
um í 13. grein. Kjörtímabil stjórnar er á milli aðalfunda, það er um það bil eitt ár.
Fyrir hvern aðalfund LS skal endurskoða fulltrúafjölda svæðisfélaganna, sem tekur mið af
fjölda báta sem greitt hefur verið félagsgjald fyrir næstliðið almanaksár. Þrátt fyrir
framangreint skulu öll svæðisfélög LS hafa að lágmarki 1 fulltrúa á aðalfundi.
Greinargerð
Drangey – smábátafélag Skagafjarðar var stofnað á Sauðárkróki 24. janúar 2015. Á
stofnfundi félagsins var samþykkt að óska eftir að Drangey yrði eitt af svæðisfélögum
LS og mundi þannig fá sinn fulltrúa í stjórn landssambandsins. Tillögum Drangeyjar er
ætlað að ryðja úr vegi hindrunum í samþykktum LS um fjölda svæðisfélaga og
stjórnarmanna í LS.
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