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Veiðigjöld
Á síðasta fiskveiðiári greiddu smábátaeigendur 
576 milljónir í veiðigjöld.

Fjölskyldufyrirtæki 
Útgerð smábáta er jafnan stunduð undir nafni fyrirtækis 
sem flestir í viðkomandi fjölskyldu koma að.  Algengt 
er að feðgar rói saman og utanumhald í landi sé á 
herðum eiginkonu við vaxandi umfangi útgerðarinnar.  
Á stærstu bátunum eru 4 í áhöfn sem eru í flestum 
tilvikum ekki eigendur.

Ferskleiki í fyrirrúmi
Hver róður hjá smábát stendur í 12 – 20 klst.  Ferskleiki 
aflans er þar af leiðandi mikill. Öll aðstaða um 
borð til góðrar aflameðferðar er fyrir hendi.  Flestir 
smábátaeigendur selja gegnum fiskmarkaði þar 
sem hæstu verðin eru greidd.   

Eftirsóttur afli
Fiskur frá smábátum er mjög eftirsóttur.  Margar ástæður 
liggja þar að baki.  Auk ferskleikans eru veiðarnar 
umhverfisvænar, stundaðar með lágmarksolíunotkun, 
útblástur frá þeim lítill, rekjanleiki auðveldur og 
vinsamlegt viðmót almennings til lítilla fyrirtækja.

Öryggismál 
Smábátaeigendur láta öryggismál sig miklu varða.  
Bátarnir eru búnir fullkomnum siglinga- og staðsetningartækjum 
sem gefa Vaktstöð siglinga upplýsingar um hvar þeir eru.  

Áhafnir bátanna sækja reglulega þekkingu í Slysavarnaskóla 
sjómanna um viðbrögð við háska og hvernig koma megi 
í veg fyrir slys.

Á öllum smábátum eru skipstjóramenntaðir stjórnendur.  
Skipstjórinn ber ábyrgð á áhöfn sinni og öryggisbúnaði 
bátsins.  Hann er einnig sá sem tekur ákvörðun um hvort 
farið sé í róður.  Gríðarleg framþróun í upplýsingatækni 
veðurathugana hefur aukið öryggi smábáta.

GGOURMET
Makríl Paté

Trillukarl hampaði gullinu
Fyrirtæki Ómars Franssonar Sólsker á Hornafirði stóð uppi 

sem sigurvegari í Norðurlandakeppni í smáframleiðslu 
matvæla sem haldin var í Svíþjóð 2013.  

Úr krókaveiddum makríl hefur Ómar búið til dýrindis rétti.
Makríl Paté og heitreiktur makríll frá Sólker er fremst íslensks 

sjávarfangs að mati sigurvegara Masterchef 
á Italíu 2014 Federico Francesco Ferrero.

Landssamband smábátaeigenda óskar Ómari makrílveiðimanni 
frá 2007 til hamingju með árangurinn.

www.solsker.is



Landssamband smábátaeigenda
Innan vébanda Landssambands smábátaeigenda eru 
bátar í tveimur grunn veiðikerfum sem veitir rétt til veiða í 
atvinnuskyni, krókaaflamarks og aflamarkskerfi. Bátar sem 
hafa annaðhvort þessara leyfa geta einnig fengið leyfi til 
strandveiða og makrílveiða, auk þess geta aflamarksbátar 
fengið síldveiðileyfi. Grásleppuleyfi er sérveiðileyfi sem 
ákveðinn fjöldi króka- og aflamarksbáta hafa rétt á.
 

Aflamarksbátar
Fjöldi þeirra er 145.  Þeim er frjálst að nota hvaða 
veiðarfæri sem er, algengast er að þeir noti net.  

Heildarafli smábáta á aflamarki fiskveiðiárið 2013/2014 
var 7.375 tonn. 

Krókaaflamarksbátar
Stærðarmörk þeirra eru að 30 brt og að 15 metrum.  Þeir 
veiða eingöngu með línu og handfærum.   Alls stunduðu 
630 krókaaflamarksbátar veiðar á fiskveiðiárinu 2013/2014 
og veiddu alls 72.145 tonn. 

Þorskur var 59% aflans, ýsa 16% og steinbítur 5%.  
Aflahæstur var Fríða Dagmar ÍS 103 frá Bolungarvík 
með 1.416 tonn.  

Strandveiðibátar
Öllum bátum sem uppfylla skilyrði til að fá veiðileyfi í 
atvinnuskyni eru heimilaðar strandveiðar.  

Á strandveiðum er veitt með handfærum á tímabilinu maí 
– ágúst.   Landinu er skipt í 4 veiðisvæði og er leyfilegt að 
veiða 4 daga vikunnar; mánudaga – fimmtudaga, þar til 
viðmiðunarafla svæðisins er náð.
  
Hver sjóferð takmarkast við 14 klst og afli í hverri veiðiferð 
við 773 kg af þorski eða verðgildi þess afla. 2014 stunduðu 
649 bátar strandveiðar og fiskuðu 8.701 tonn.  89% aflans 
var þorskur og ufsi var 9%.

Grásleppubátar
Grásleppuveiðar eru stundaðar á bátum minni en 15 brt.  
Veiðarnar eru leyfisbundnar og tóku 223 bátar þátt í þeim 
á síðustu vertíð.  

Veiðarnar eru takmarkaðar við fjölda neta og daga, sem 
voru 32 á vertíðinni 2014.  Þá er veður verulega hamlandi 
þáttur við grásleppuveiðar.  

Grásleppukarlar á Íslandi hafa á síðustu árum aflað um 
40% grásleppuafla á heimsvísu.  Vertíðin 2014 skilaði um 
7.300 tunnum af grásleppuhrognum.

Fiskveiðiárið 2013 / 2014
Heildarafli smábáta fiskveiðiárið 2013/2014
var 88 þúsund tonn.

Áætlað útflutningsverðmæti aflans 
er um 50 milljarðar – aflaverðmæti 24 milljarðar.

Þorskur, ýsa, steinbítur og ufsi eru 
um 81% af heildarafla smábáta.

Smábátar veiða 24% alls þorsks á Íslandi, 
34% ýsunnar og 52% alls steinbíts.

 •  Þorskur 53.066 tonn
 •  Ýsa   12.321 tonn 
 •  Steinbítur  3.620 tonn   
 •  Ufsi   2.571 tonn

Fjöldi smábáta á veiðum er 1.118

Smábátar eru í tveimur veiðikerfum 
– aflamark og krókaaflamark:

 •  krókabátar 630 
 •  smábátar á aflamarki 145

Sérleyfi sem smábátar hafa tilheyra eftirtöldum veiðum:

 •  strandveiðar     649 bátar
 •  grásleppa        223 bátar
 •  makríll      121 bátar
 •  síld        34 bátar

Aflahæstur strandveiðibáta Hulda SF 197


