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Tillögur til 32. aðalfundar LS 
 
1. Félagsmenn í smábátafélaginu Hrollaugi á Hornafirði sem stunda 

strandveiðar á svæði D mótmæla öllum þeim hugmyndum frá 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu um að lengja 
srandveiðitímabilið eingöngu á svæði D en ekki á öðrum svæðum. 

 
Greinargerð 
Við lítum svo á að hugmyndir um að lengja tímabil strandveiða á einu 
svæði en ekki öllum sé eingöngu sett fram til að sundra 
strandveiðimönnum sem hafa þá sameiginlegu kröfu í gegnum 
Landssamband smábátaeigenda að fá að stunda strandveiðar 4 daga í 
viku allt strandveiðitímabilið frá 1. maí – 31. ágúst.  Öll pólitísk 
skemmdarverk á strandveiðikerfinu sem einungis er sett fram til að ala á 
sundrungu og óeiningu meðal strandveiðimanna verður litið mjög 
alvarlegum augum. 
Það er augljóst hvaða breytingar þarf að gera á strandveiðikerfinu til 
þess að bæta það og gera það arðvænlegt fyrir þær útgerðir sem inni í 
því eru.  Það veit ráðuneytið jafn vel og við þar sem við höfum reglulega 
bent á það.  Krafan er einföld, 4 dagar í viku allt strandveiðitímabilið á 
öllum svæðum fyrir alla strandveiðimenn. 
Hrollaugur hvetur strandveiðimenn um land allt, að mótmæla kröftuglega 
hverslags gjörningum sem miða að því að koma í veg fyrir samstöðu um 
gott og öflugt strandveiðikerfi þar sem hver og einn strandveiðimaður 
vegur jafnt.  Það eru pólitísk öfl þarna á ferð sem eru að reyna að sundra 
okkur öllum.  Stöndum saman – höfnum öllum brauðmolum sem hent er 
í suma ökkar. 

 
Hrollaugur afþakkar frekari afskipti núverandi sjávarútvegsráðherra og 
ríkisstjórnar af málefnum strandveiðimanna.  Eins og þú Gunnar Bragi 
þá höfum við sagt þér upp störfum sem sjávarútvegsráðherra.  Við 
treystum þér ekki. 

 
 
2. Hrollaugur vill að krókaveiðar á makríl verði frjálsar og hlutdeild þeirra í 

veiðunum verði að lágmarki 16%. 
 
 



3. Hrollaugur mótmælir núverandi formi á byggðakvóta og leggur til að 
hann verði allur settur í strandveiðikerfið. 

 
Strandveiðar hafa sannað gildi sitt sem eitt öflugasta 
byggðarfestukerfi sem komið hefur verið á laggirnar í seinni tíð.  
Það á tvímælalausta að efla. 
 
° styrkja mannlíf hinna dreifðu byggða 
° glæða hafnir landsins lífi 
° efla fiskmarkaði og vinnslur um land allt 
° sýna ferðamönnum íslenskan sjávarútveg 
° opnað fyrir nýliða til að hasla sér völl í útgerð 
 
 
Hvatning til smábátaeigenda um land allt 
Höldum kröfum okkar lifandi í fjölmiðlum um land allt alla daga, hjá 
stjórnmálaflokkunum, þingmönnum og tilvonandi þingmönnum.  
Köllum eftir afstöðu þeirra áður en við kjósum.  Haustið og veturinn 
skulum við nýta til þess að berjast taktískt, allir sem einn, fyrir sömu 
kröfunni.  Fundum með okkar félögum um aðgerðir og hugsum út 
fyrir boxið, sendum fyrirspurnir á þá sem bjóða sig fram, förum í 
fjölmiðla og aukum umræðuna, verum sýnileg/ir og stöndum saman. 
Með markvissum aðgerðum LS, aðildarfélaga þess og 
strandveiðimanna allra munum við ná fram sanngjarnri kröfu okkar. 
Marserum í takt.  Ekkert fær stöðvað þann fjölda sem kemur að 
útgerð 660 standveiðibáta. 
 
 

4. Öll samskipti LS, ríkisstjórnar og ráðuneyta verði opinber á síðu 
félagsins. 
 
Með því að opinbera öll þessi samskipti dregur það úr efa um að 
stjórn LS sé ekki að vinna sína vinnu.  Þannig geta félagsmenn séð 
hvernig vinnan er unnin og komið með uppástungur um lagfæringar 
um mál sem betur mætti koma að.  Þá getur þessi möguleiki létt 
kvart og kvein á stjórn LS, þar sem menn sjá það svart á hvítu hvað 
er í gangi hverju sinni. 
 
 

5. Fá almennar reglur yfir löndunarkrana, búnað bryggja og 
samræmingu vinnueftirlits og hafnarmannvirkja. 
 



Hvergi stendur í reglum neitt um löndunarkrana, hvernig 
uppsetningu þeirra skuli háttað, né hvernig bryggjuaðstaða á að 
vera lögum samkvæmt í kringum löndunarkrana smábáta.  Hér má 
einnig nefna það að stjórntæki allra löndunarkrana ættu að vera 
eins! 
 
 

6. Farsímasamband á Lónsbugt (frá Stokksnesi austur fyrir Hvalnes). 
 
Þetta svæði er nánast allt símasambandslaust, einnig alveg upp við 
Hvalnes.  Sama gildir um AIS samband á Papagrunni. 
 
 

7. Afnema skal sölubann á lúðu. 
 
 

 


