
 

Samþykkt á aðalfundi Snæfells 15. september 2013  

 

Tillögur til aðalfundar Landssambands smábátaeigenda 17. og 18. október  

 

1. Aðalfundur Snæfells mótmælir kvótasetningu á blálöngu. 

 

2. Aðalfundur Snæfells vill leyfa löndun á hvítlúðu (lúðu) sem meðafla enda sé 
ekki um beina sókn að ræða. 

 

3. Aðalfundur Snæfells ályktar að veiðidagar á grásleppu verði aldrei færri en 
50 á ári. 

 

4. Aðalfundur Snæfells mótmælir harðlega ráðgjöf Hafró um grásleppuveiðar. 
Fundurinn telur að hún sé í engu samræmi við veiðar og gengd grásleppu 
undanfarin ár. 

 

5. Aðalfundur Snæfells hvetur LS að halda áfram af fullun þunga baráttunni fyrir 
strandveiðum með þeim tillögum sem strandveiðinefnd LS leggur til 
„Strandveiðar til  framtíðar“. 

 

6. Aðalfundur Snæfells ályktar að LS beiti sér fyrir því að skiptakjör á smábátum 
verði leiðrétt með hliðsjón af því hvort bátar landi á fiskmarkað eða í beinum 
viðskiptum á verðlagsstofuverði. 

 



7. Aðalfundur Snæfells ályktar að LS beiti sér fyrir því af fullum þunga að 
úthlutað verði 15.000 tonnum af síld til handa krókabátum og smábátum með 
aflamark og fellt verði úr gildi að síldveiðileyfi sé sérleyfi. 

 

8. Aðalfundur Snæfells mótmælir harðlega veiðum nótaveiðiskipa á síld á 
grunnsævi í Breiðafirði.  Það getur ekki talist vistvænt að veiða í 60 faðma 
djúpa síldarnót á 10 faðma dýpi.  Fundurinn leggur til að umræddum skipum 
verði óheimilt að stunda þessar veiðar á grynnra vatni (sjó) en sem svarar 
dýpt nótarinnar. 

 

9. Aðalfundur Snæfells ályktar að LS beiti sér af fullum þunga fyrir því að 
makrílveiðar á handfæra- og línubátum verði aldrei kvótasettar.  Veiðar 
hefjist ekki fyrr en 15. júlí ár hvert og standi til 20. september.       

Rök:  Áfram verði barist fyrir því að smábátar við Ísland fái að veiða úr 15.000 
tonna potti eins og víðast hvar í öðrum löndum Evrópu nema í suður Noregi. 
Hvergi annars staðar í heiminum er eitt skip með eins mikinn makrílkvóta og 
hér á landi.  Við smábátasjómenn þurfum að standa vörð um okkar rétt og 
ekki detta í þá skammsýni að semja um nokkur tonn til handa okkur.  Við 
eigum að hafna öllum samningum næstu þrjú til fjögur árin eins og vinir okkar 
á Grænlandi voru að gera. 

 

10. Aðalfundur Snæfells ályktar að svokölluð „Bárðarhugmynd“ sem margir 
þekkja verði samþykkt á aðalfundi LS.  „Bárðarhugmynd er að krókabátar 
veiði í þorskígildum þá tegund fiskjar sem þeir vilji og verði þorskígildisstuðlar 
notaðir til viðmiðunar.  Þ.e. til dæmis, veiði menn 1 kg af ýsu þá notist til þess 
1,2 kg af þorski og svo framvegis.  Þetta geti orðið til þess að bátar geti 
stundað veiðar á heimaslóð þar sem takmarkaðar heimildir séu til af t.d ýsu, 
blálöngu og fl. 

 

11. Aðalfundur Snæfells ályktar að LS beiti sér fyrir breytingu á reglugerð um 
löndun afla, þannig að aldrei verði hægt að draga ís eða ísprósentu umfram 
3% frá, svo að ekki komi til skerðingar á heildarsóknarpotti s.s. í makríl, síld 
og strandveiðum. 

 



12. Aðalfundur Snæfells ályktar að núverandi netalína í innanverðum Breiðafirði 
verði felld úr gildi.  Umrædd lína hafi verið sett þegar engin fiskveiðifriðun hafi 
verið og eigi því ekki við í dag. 

 

13. Aðalfundur Snæfells ályktar að fækka beri í stjórn LS og þau aðildarfélög 
sem eru með færri en 30-40 báta (félagsmenn) sameinist því félagi sem 
næst því er.   

 

14. Aðalfundur Snæfells ályktar að lámarksgjald hvers félagsmanns (báts) í LS 
verði að krónum 50.000 - fimmtíu þúsund krónur - 

 

15. Aðalfundur Snæfells ályktar að bátar fái ekki úthlutað byggðakvóta sem leigt 
hafa frá sér aflaheimildir á undangengnu fiskveiðiári umfram það sem þeir 
leigðu til sín. 

 

16. Aðalfundur Snæfells ályktar að reglugerðarlokanir standi aldrei lengur en í 6 
mánuði.  Umrædd reglugerðarhólf verði þá opnuð sjálfkrafa og verði skoðuð 
af starfsmönnum Fiskistofu. 

 

17. Aðalfundur Snæfells ályktar að LS beiti sér fyrir að tegundatilfærslur verði 
færðar til fyrra horfs, þ.a. að menn (bátar) megi nota allt að 2% af hverri 
tegund til tegundabreytinga þó að hámarki 5% eins og það var. 

Rökin fyrir þessu eru:  Að menn sjái sér hag í því að láta ufsa í krókakerfinu 
detta niður dauðann sem er þvert á tilgang fiskveiðilaga frá 2010.  Til að 
útskýra málið þá eru menn að fara svokallaða öfuga tilfærslu með því að láta 
ufsa detta niður og fá aukningu í öðrum aukategundum í staðinn.  Það var 
ekki tilgangur umræddra laga. 

 

 

 

 


