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 Helstu atriði vinnuskjalsins 

 

• Veiðigjald óbreytt frá því sem nú er 
 

• 50% veiðigjalds til ríkis – 40% til byggðarlaga sem eiga skip sem þar eru 
skráð – 10% til AVS  

 

• Gerður verði samningur um nýtingu veiðiheimilda - samningstími 20 ár – 
endurskoðun eftir 14 ár – framlenging í 15 ár. 

 

• Samningur nær til allra veiðiheimilda – að frádregnum þeim sem ætlaðar eru 
til strandveiða, línuívilnunar, byggðakvóta og kvótaþings 

 

• Ekkert er tekið fram að veðsetning samnings sé óheimil 
 

• Kjarasamningur við áhöfn er skilyrði fyrir samningi 
 

• Samningur skal gerður eigi síðar en 1. ágúst 2012 
 

• Framsal takmarkað við 33% áunnið með veiðum 
 

• Leiga veiðiheimilda – fari í gegnum Kvótaþing Fiskistofu 
 

• Breyting með hámarkshlutdeild – nær til allra tegunda 
 

• Hlutdeildarfærsla og leiga milli veiðikerfa eingöngu jöfn skipti 
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• Byggðakvóta úthlutað í upphafi fiskveiðiárs til byggðarlaga sem orðið hafa fyrir 
mikilli skerðingu. 

 

• Byggðakvóti – allt að 10.200 tonn af þorski, 1.700 af ýsu, 2.700 af ufsa og 400 
tonn af steinbít 

 

• Byggðakvóti – vinnsluskylda í heimabyggð – ef ekki er vinnsla þá skilyrði að 
hann verði unninn í landshlutanum. 

 

• Óheimilt að framselja byggðakvóta – heimilt að skipta á jöfnu 
 

• Tvöföldunarskylda aflaheimilda sem skilyrði fyrir byggðakvóta afnumið 
 

• Til sjóstangveiðimóta verði ráðstafað 160 tonnum af þoski, 10 af ýsu og 30 af 
ufsa – greiða skal gjald fyrir heimildirnar 

 

• Fristundaveiðar – ráðstafað er 240 tonnum af þorski, 15 tonnum af ýsu og 45 
tonnum af ufsa 

 

• Leiði aflahlutdeildarfærsla meira en 15% skerðingu hjá einstaka byggðarlagi 
hefur ráðherra heimild til að stöðva færsluna 

 

• Línuívilnun þar er gert ráð fyrir sama magni, en þorskurinn ekki fast settur 
heldur allt að 3.400 tonn.   

 

• 5% uppsjávarheimilda ekki úthlutað samkvæmt hlutdeild – ætlað til að mæta 
meðafla 

 

• Skerðing á grundvelli hlutdeilda í þorski hefst í 202 þús. í þorski, 64 þús. í ýsu, 
52 þús. í ufsa og 13.900 í steinbít 
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• Strandveiðikvóti óbreyttur – 8.600 tonn – 6.800 í þorski og 1.800 í ufsa 
 

Samantekt: 

Örn Pálsson  

26. nóv. 11  

 

            

 


