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Nýtt frumvarp um strandveiðar er þjóðarskömm  og verra en ekkert. 

Smábátafélagið Hrollaugur á Hornafirði mótmælir með öllu frumvarpi 
atvinnumálanefndar um breytingu strandveiðikerfisins. nr. 116/2006 

Nei takk Lilja Rafney Magnúsdóttir, það hefur enginn beðið ykkur um að gera 

strandveiðikerfið jafn lélegt fyrir alla strandveiðimenn allt í kringum landið eins og þetta 

frumvarp miðar að. 

Er það svona sem atvinnumálanefnd ætlar að efla atvinnu í landinu. Með því að láta 

strandveiðimenn, þann flokk útgerðar sem minnst ber úr bítum vinna sem þrælar 

ríkisins með því að veiða ufsa frítt handa ríkinu sem einhver hafró afli og hafa bara 

kostnað en engar tekjur fyrir.  

Ætliði virkilega að stuðla að því að þetta kerfi verði áfram fátæktrargildra. Þjóðin á betra 
skilið en þetta og það þarf ekkert að reyna að segja þjóðinni að ekki sé hægt að efla þetta 
kerfi svo um munar. Það eru um 700 fjölskyldur allt í kringum landið sem reiða sig á 
þetta kerfi og þær eiga betra skilið þetta. 
 
Þetta frumvarp þarf að gera miklu betra, tryggja öllum strandveiðibátum 48 daga á 
sumri og ekki degi minna, sem þeir geta nýtt þegar aðstæður eru bestar til veiða yfir 4 
mánaða tímabil.  
 
Ufsi ætti einnig að vera með öllu frjáls í þessum veiðum. Fyrr verður hningnun 
smábátaútgerðar í kringum landið ekki stöðvuð.  
 
Það að fiskistofa hafi einhverjar heimildir til þess að stöðva veiðar eftir að einhverjum 
potti er náð gerir þetta frumvarp verra en ekkert. Óvissan er alger innan  
strandveiðikerfisins og hún eykst bara enn meira með þessu frumvarpi.  
 
Það er verið að minnka heimildir manna til veiða á öllum svæðum nema einu þar sem 
mesti aflinn mun alltaf berast á land. Bátum þurfa að vera tryggðir 48 dagar allt í 
kringum landið og ekkert minna og ekki er það nú mikið samt sem þeir bæru úr bítum . 
 
Strandveiðimenn  eru engin tilraunadýr, strandveiðimenn þurfa að hafa tekjur til þess að 
framfleyta sér eins og allar aðrar útgerðir.  
 
Ríkið ætlarað hirða allar tekjur af veiddum ufsa, annars dragist hann frá þessum potti 
ykkar.  
 
Það er alveg furðuleg nálgun á eflingu strandveiðikerfisins. Það verða margir staðir í 
kringum landið illa útúr þessu frumvarpii náist það fram  að ganga.  
 
Fyrir hverja eru þið eiginlega að gera þetta?  
 
Við viljum frekar óbreytt kerfi en það sem stendur í þessu frumvarpi. 
 

Þjóðin á betra skilið en þetta. 
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Slæmar staðreyndir frumvarpsins 

Frumvarp til laga á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 (strandveiðar) 

Frá atvinnuveganefnd . 

1. gr. 

     "Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:  

     Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 6. gr. a skal ráðherra til 31. ágúst 2018 takmarka 

 strandveiðar við 12 veiðidaga fyrir hvert skip, innan hvers mánaðar, 

 mánuðina maí, júní, júlí og ágúst."  

 "Fiskistofa getur með auglýsingu í Stjórnartíðindum stöðvað 

 strandveiðar þegar sýnt er að heildarafli strandveiðibáta fari umfram 

 það magn, sem ráðstafað er til strandveiða samkvæmt reglugerð nr. 

 607/2017 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2017/2018. " 

 

Veltum við því fyrir okkur hvers vegna strandveiðisjómönnum séu lofaðir 48 

dagar, en í raun er bara verið að lofa um það bil helmingi þessa daga m.v. 

aflaúthlutun í kerfið vegna þess að Fiskistofu er heimilt að stöðva veiðar verði 

sérstöku hámarki afla náð. 

Með þessu frumvarpi virðist sem svo að blekkja eigi strandveiðisjómenn og aðra 

grunlausa með því að lofa 48 dögum, en segja svo síðar að Fiskstofa geti stöðvað 

veiðar þegar að heildarafla er náð. Þegar þetta er skoðað nánar með tilliti til afla 

sem hefur verið landað í gegnum strandveiðikerfið síðustu ár, gefur það auga leið 

að dagarnir verða að öllum líkindum ekki fleiri en um það bil helmingur lofaðra 

daga.  

 

Með þessu er verið að gera strandveiðikerfið jafnlélegt allt í kringum landið, í stað 

þess að bæta það og hafa það mannsæmandi allt í kringum landið. 
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Ufsi sem VS-afli. 

 " Heimilt er hverjustrandveiðiskipi að landa ufsa sem VS-afla, og telst sá afli ekki til 
 hámarksafla skv. 5. tölul. 5. mgr. 6. gr. a." 
 
Strandveiðimönnum er heimilt að landa ufsa og aflaverðmæti hans færi þá í ríkissjóð. 

Eftir situr ekkert nema vinnan, kranagjöld, ísgjöld, vigutnargjöld, aflagjöld, auðlindagjöld 

og fleira.  

Þetta er því ekkert nema kostnaður á útgerðina og fyrir nýliða er það mjög slæmt. Þessi 

málsgrein hjálpar ekkert að gera strandveiðikerfið betra. 

Nær væri að gefa afslátt af ufsa sem landað er með því að láta hann telja minna eða 

ekkert til heildarafla strandveiða. 

 

Ólympískar veiðar 

 "Breytingin sem hér er lögð til felur einnig í sér aðgerð til að auka öryggi sjómanna 
 á strandveiðibátum. Sá ágalli hefur verið á gildandi fyrirkomulagi að veiðarnar 
 hafa verið það sem kallað er „ólympískar“ sem birtist í því að sjómenn hafa keppst 
 um að ná þeim afla sem heimilt er á sem skemmstum tíma og áður en aflaheimildin 
 yrði uppurin. Þetta hefur leitt til þess að stundum hafa menn róið á minni bátum 
 þótt ekki viðraði til þess og fylgir því að sjálfsögðu aukin slysahætta. Með þeirri 
 breytingu sem hér er lögð til ætti að draga mjög úr hvata til „ólympískrar“ sóknar 
 og þar með slysahættu." 
 
Hvati til ólympískra veiða eykst við þessar breytingar, þar sem að augljóst er að 
heildarafla sem áætlaður er til strandveiða verður uppurinn í júlí. 
Hvatinn eykst vegna þess að menn keppast við að ná að róa áður  en að allt lokast síðla 
sumars í júlí og ágúst. 
Ef að þetta frumvarp fer óbreytt í gegn þýðir það eitt að í stað þess að keppa við aðra 
báta innan síns svæðis um aflann, er keppnin orðin yfir allt landið. 
 
 

 
 
 

Þetta er stórt skref til baka þegar að kemur að 
öryggismálum sjómanna. 
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Gjald vegna strandveiða 
 
Það að þeir sem stunda strandveiðar þurfi að greiða sérstakt gjald vegna þeirra, er 
frekar einkennilegt vegna þess að takmarkanir kerfisins eru svo ótal margar ef miðað er 
við aflamarks- og krókaaflamarkskerfið og með þessu frumvarpi er verið að takmarka 
strandveiðar enn meira. Til dæmis; Hámarks dagafjöldi í mánuði, hámarksheildarafli í 
kerfið, hámarksafli á dag, hámarkstími, bann um helgar, bann á rauðum dögum og svo 
framvegis. 
 
 
 
 
Umhverfi strandveiða. 
 
 "Markmið frumvarpsins er að bæta umhverfi strandveiða og hverfa frá innbyggðum 
 þætti þess sem skapar aukna áhættu til veiða. Horfið verði frá því að loka svæðum í 
 hverjum mánuði þegar ætluðu veiðimagni er náð. Uppsafnaðri spennu eins og 
 myndast í hverjum mánuðiverði eytt." 
 
 
Með þessum breytingum hefur áætlað markmið frumvarpsins öfug áhrif á 

strandveiðikerfið, vegna þess að menn þurfa að keppa enn meira hver við annan 

til að ná aflanum áður en að hinn aðilinn gerir það. Ástæðan fyrir því er að 

fiskgengd er mismunandi á milli landshluta sem og mismunandi eftir árstíðum, 

þegar hún er góð í einum landshluta er hún slæm í hinum. Þá myndast spenna á 

milli landshluta sem er ekki góð og ýtir undir svokallaðar"ólympískar veiðar" . 

Með breytingunum er í raun verið að skerða strandveiðar á 3 svæðum landsins í 

stað þess að efla öll. 

 
 

Hvati til ólympískra veiða eykst. 
 
 
Eins og nefnt hefur verið áður hér að ofan, er þetta stórt skref til baka þegar að 

kemur að öryggismálum sjómanna. 
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Nýliðun í strandveiðikerfið.  
 
 "Með tilvísun í framangreint er breytingin sanngjörn, bæði hvað það varðar að 
 strandveiðar hafa setið eftir í aflaaukningu frá árinu 2011 og tilkostnaði við veiðarnar.  
 
 Þá er breytingunni einnig ætlað að gera veiðarnar eftirsóknarverðari og auka 
 áhuga  yngri kynslóðarinnar, karla og kvenna á að stunda sjómennsku með því að 
 hefja útgerð. " 

 

Erfitt er að sjá að með frumvarpi þessu að auðveldara verði fyrir nýliða að hefja útgerð. 

Erfitt hefur verið fyrir nýliða að hefja sókn í strandveiðikerfinu til þessa og þessi 

breyting á kerfinu auðveldar það ekki, í raun er breytingin í garð nýliða engin. 

Menn sem eru í kerfinu nú þegar, eru afar svartsýnir á þetta frumvarp og ýmsir 

hafa nefnt það að hætta útgerð. 

Ástæðurnar eru til dæmis nokkrar;  

 Auðlindagjöld, aflagjöld, kranagjöld, hafnargjöld, vatnsgjöld, vigtunargjöld, 

 ísgjöld, skoðunargjöld, rafmagnsgjöld, sérstakt gjald strandveiða, sorpgjöld, 

 markaðsgjöld, lágt fiskverð, óvissa um komandi ár, rekstrarkostnaður, 

 aflaheimildir lágar í kerfinu og fleira. 

 

Með öðrum orðum, nái þetta frumvarp óbreytt fram að ganga, 

markar þetta upphafið að endalokum strandveiðikerfisins. 

 

 

Félagsmenn í Smábátafélaginu Hrolllaugi. 

 


