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Strandveiðar 

1. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að tímabil strandveiða verði 

lengt í 6 mánuði á ári.   Veiðidögum verði úthlutað á tímabili í stað mánuði. Valdagar 

verði alla daga vikunnar. Í stað dagsafla komi vikuafli.  Í stað 650 ÞÍG á dag verði 

heimilt að veiða 2.600 þíg á viku. Öllum séu tryggðir 48 róðradagar á tímabilinu 

 

2. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda lýsir stuðningi við núverandi 

svæðaskiptingu og hafnar hugmyndum um opnun milli svæða á strandveiðum. 

 

3. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að heimilt verði að flytja 

óveiddan strandveiðiafla milli ára eins og gildir um aðrar úthlutanir. 

Grásleppuveiðar 

4. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda er mótfallinn kvótasetningu á grásleppu.  

 

5. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að lengja veiðitíma grásleppu 

í Faxaflóa til 15. ágúst. 

 

6. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að upphafstími 

grásleppuveiða á svæði D og E verði 1. mars. 

 

7. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að breytingar verði gerðar á 

skipulagi grásleppuveiða:  Bátar eigi kost á að taka upp net í brælutíð án þess að 

dagafjöldi þeirra til veiða verði skertur. 

 

8. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda krefst þess að við kvótasetningu 

grásleppu verði þess gætt að ekki sé hróflað við stærðarhámörkum 

grásleppuveiðibáta.  Mikilvægt er að gæta þess vel að stórútgerðin hrifsi ekki til sín 

grásleppuveiðarnar. 



 3 

9. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda krefst þess að við kvótasetningu 

grásleppu verði þess gætt að veiðiskylda sé 0%.  Veiðiskylda á grásleppu myndi gefa 

kaupendum grásleppu óeðlilega mikil völd til verðstýringar og stilla fjölda 

grásleppuveiðimanna upp við vegg. 

10. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda telur mjög mikilvægt að standa fast í 

lappirnar varðandi tilburði Hafró til svæðalokana grásleppuveiðisvæða í Breiðafirði 

sem byggja á útreikningum sem standast enga skoðun.  Víðtækar lokanir hefðu 

hræðilegar afleiðingar fyrir samfélagið við innanverðan Breiðafjörð. 

11. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda mótmælir harðlega þeirri aðferðafræði 

sem hefur verið viðhöfð við útreikninga á meðafla í grásleppunet.  Það er að segja 

uppreikning á fugli og sel úr veiðieftirlitsferðum Fiskistofu. 

12. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda krefst þess að ef til kvótasetningu 

grásleppu kemur, verði þess gætt að takmarkanir á fjölda neta og stærð báta, 

svæðaskipting og veiðitímabil verði óbreytt. 

 

Makrílveiðar 

13. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda krefst frjálsra handfæraveiða smábáta á 

makríl.   

 

14. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að við makrílveiðar færabáta 

verði  viðbótarheimildum úthlutað samhliða veiðum.  Ekkert skip getur fengið 

úthlutað viðbótaraflaheimild fyrr en það hefur veitt 80% af úthlutuðum 

aflaheimildum sínum, enda gildi sú takmörkun ekki hjá bátum sem hafa 

úthlutað aflamark minna en 27 lestir.  

 

15. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda mótmælir þeim seinagangi sem á sér 

stað við úthlutun á 4.000 tonna potti  í makríl.  Það getur tekið upp í 7 daga að fá 
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úthlutun úr pottinum.  Þar sem makrílvertíðin er stutt og þolir enga bið er þetta ekki 

ásættanlegt fyrirkomulag. 

Netaveiðar    

16. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að leyfðar verði netaveiðar á 

krókaaflamarksbátum frá 1. september til 15. apríl ár hvert.  Tryggt verði að 

krókaaflamarkskerfið og aflamarkskerfið sameinist ekki.  

Handfæri og handfæraívilnun   

17. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda krefst þess að handfæraveiðar verði 

frjálsar. 

 

18. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda vill að handfæraveiðar séu undanþegnar 

hrygningarstoppi.  

Línuívilnun  

19. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda mótmælir harðlega skerðingu á 

línuívilnunarpotti, 5,3%. 

 

20. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda skorar á sjávarútvegsráðherra að breyta 

ákvæði laga um línuívilnun þannig að hún gildi fyrir alla dagróðrabáta minni en 30 

brúttótonn og styttri en 15 metrar.  Verði 30% við fulla beitningu, 20% við 

uppstokkun og 10% fyrir vélabáta.   

Leiga veiðiheimilda 

21. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda samþykkir að kvótalitlum og 

kvótalausum útgerðum verði heimilt að leigja krókaaflamark og geyma á milli ára 

með ríkri eða algerri veiðiskyldu þó. 
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Flutningur veiðiheimilda milli kerfa 

22. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda mótmælir öllum flutningi aflaheimilda úr 

krókaaflamarkskerfinu upp í aflamarkskerfið.  

 

23. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda hafnar sameiningu aflamarks og 

krókaaflamarks. 

VS afli 

 

24. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda krefst þess að tímabil VS afla verði 1 ár.  

Dragnótaveiðar 

25. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda skorar á stjórnvöld að virða ítrekaðar 

óskir sveitarstjórnar Skagafjarðar, Landssambands smábátaeigenda og Drangeyjar 

um að taka upp fyrri takmarkanir á veiðum með dragnót á Skagafirði þannig að þær 

verði óheimilar innan línu sem dregin er milli Ásnefs í vestri í norðurhorn 

Þórðarhöfða í austri. 

 

26. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda mótmælir fyrirhugðum áformum 

stjórnvalda um rýmkun á reglum um veiðar með dragnót í landhelgi Íslands. 

Hvítlúða 

27. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda krefst þess að löndun á hvítlúðu sem 

meðafla við krókaveiðar verði leyfð, enda sé ekki um beina sókn að ræða.  Um 

andvirði aflans skal fara með eins og andvirði annars afla.  

Byggðakvóti 

28. Aðalfundur Landssamband smábátaeigenda leggur til að byggðakvóta verði úthlutað 

sem ívilnun við löndun. 
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