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36. aðalfundur Landssambands smábátaeigenda 
 

Sjávarútvegsnefnd samþykktar tillögur til aðalfundar á fundi  

12. nóvember 2020 
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Strandveiðar 

• Aðalfundur LS krefst þess að öllum sem stunda strandveiðar verði tryggðir 12 dagar þá 
mánuði sem veiðarnar eru heimilaðar.  Heildarfjöldi veiðidaga á strandveiðum 2021 
verði 48. 

• Aðalfundur LS krefst þess að við vinnu að bættri veiðistjórn til strandveiða verði horft 
til fiskgengdar á grunnslóð á hverju veiðisvæði.  Á svæðum C og D verði stefnt að því 
að veiðitímabil verði 6 mánuðir [apríl - september] þar sem heimilað verði val í þá 4 
mánuði sem viðkomandi ákveður að nýta sér til veiða. 

Leyfi til strandveiða verði í 48 daga, jafnskipt á 4 mánuði. 

• Aðalfundur LS harmar þá ákvörðun sjávarútvegsráðherra að heimila ekki strandveiðar 
til loka ágúst sl.  Jafnframt lýsir fundurinn yfir miklum vonbrigðum yfir því tómlæti sem 
sjávarútvegsráðherra ber til þeirrar nýbreytni í stjórn fiskveiða sem strandveiðar hafa 
borið með sér.   

Aðalfundur LS mótmælir harðlega ætlun sjávarútvegsráðherra sem fram kemur í  
frumvarpi um atvinnu- og byggðakvóta, sem birt var í samráðsgátt, að skerða 
veiðiheimildir til strandveiða.  Jafnframt fyrirhuguðum breytingum sem þar eru lagðar 
til að öryggi sjómanna á strandveiðum sé virt að vettugi.   

Línuívilnun 

• Aðalfundur LS skorar á stjórnvöld að breyta ákvæði laga um umhverfisívilnun við  
línuveiðar þannig að hún gildi fyrir alla dagróðrabáta minni en 30 brúttótonn og 
styttri en 15 metrar. Verði 30% við landbeitningu, 20% við uppstokkun og 10% 
fyrir vélabáta. 

• Aðalfundur LS mótmælir harðlega skerðingu á afla til umhverfisívilnunar við 
línuveiðar og hugmyndum sjávarútvegsráðherra að færa aflaheimildir þaðan til  
togskipa með byggðakvóta. 

Grásleppuveiðar 

• Aðalfundur LS hafnar öllum hugmyndum um kvótasetningu á grásleppu. 
 

• Aðalfundur LS leggur eindregið til að breytingar verði gerðar á skipulagi  
grásleppuveiða.  Bátar eigi kost á að taka upp net án þess að dagafjöldi þeirra til  
veiða verði skertur. 

Þar er einkum horft til þess þegar yfirvofandi er stórbræla eða mikið er af þorski 
á veiðislóð í brælutíð. 
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• Aðalfundur LS leggur til að tekin verði upp meðaflaregla við grásleppuveiðar og 
komi þá til allt að 30% leyfilegur meðafli í þorskígildum talið í öðrum tegundum án 
þess að það komi til frádráttar aflaheimilda löndunaraðila, uppjör aflaheimilda 
verður í lok grásleppuvertíðar. 

Dragnót 

• Aðalfundur LS mótmælir öllum fyrirhuguðum og nýorðnum breytingum sem  
rýmka fyrir veiðum með dragnót.  Sérstaklega á það við Faxaflóa, Skagafjörð, 
Eyjafjörð, Skjálfanda og við Reykjanes. 

Jafnframt skorar LS á sjávarútvegsráðherra að draga til baka ákvörðun sína um 
afnám svæðisskiptinga fyrir dragnótaveiðar.  Með henni er ekki vitað hvaða 
hagsmunum ráðherra var að þjónka þar sem Samtök dragnótaveiðimanna  
lögðust gegn henni. 

Handfæri 

• Það er eindregin skoðun aðalfundar LS að handfæraveiðar smábáta eigi að vera 
frjálsar.  

• Aðalfundur LS mótmælir harðlega lokunum veiðisvæða fyrir handfærum.   

Fundurinn leggur þess í stað til að beitt verði sektum eða veiðileyfissviptingu á þá 
aðila sem ítrekað veiða óhóflegt magn af smáfiski. 

• Aðalfundur LS leggur til að tekin verði upp handfæraívilnun á báta minni en 30 brt. 

• Aðalfundur LS krefst þess að handfæraveiðar verði undanþegnar hrygningarstoppi. 

Net 

• Aðalfundur LS hafnar því að þorsknetaveiðar verði leyfðar á krókaaflamarks- 
bátum. 

Flotvarpa 

• Aðalfundur LS krefst þess að flotvörpuveiðar við loðnuveiðar verði tafarlaust  
bannaðar.   



 4 

Makrílveiðar 

• Aðalfundur LS krefst frjálsra handfæraveiða smábáta á makríl. 

Sæbjúgnaveiðar  

• Aðalfundur LS lýsir yfir þungum áhyggjum af þróun sæbjúgnaveiða og vill að áhrif 
veiða á sæbjúgum á  botndýr, botn og búsvæði fiska verði rannsakaðir hið fyrsta, 
telur fundurinn að áhrif veiðanna séu geysileg þar sem sífellt stærri og öflugri skip 
eru notuð til veiðanna.   

Hvalveiðar 

• Aðalfundur LS skorar á stjórnvöld að styðja við áframhaldandi ábyrgar veiðar á 
hvölum.      

Humarveiðar 

• Aðalfundur LS vill kanna möguleika þess að heimila humarveiðar í gildrur.   
Einnig skorar fundurinn á stjórnvöld að huga alvarlega að skaðsemi trollveiða á 
humri á lífríki sjávar.  Út frá rannsóknum á skaðsemi trollveiða að ekki er lengur 
hægt að bjóða náttúrunni upp á slíkar veiðar.   

Humarveiðar í gildrur lágmarka áhrif á lífríki hafsins og auka nýtingu auðlindarinnar  
til muna.  

Lúðuveiðar 

• Aðalfundur LS leggur til að leyfð verði löndun á hvítlúðu sem meðafla, enda sé ekki 
um beina sókn að ræða (mikil aukning á lúðu sem meðafla). 

 
 
 


