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Byggðakvóti 

• Farsæll vill leggja af byggðakvóta í núverandi mynd og að nýting hans verði tengd löndun 

dagróðrabáta (löndunarívilnun). 

• Árborg  úthlutun byggðakvóta í núverandi mynd verði hætt. Öllum kvóta sem nú er úthlutað, 

sem byggðakvóta, verði ráðstafað til strandveiða. Ekkert annað fyrirkomulag getur uppfyllt 

þær væntingar sem gerðar eru til þess að veita hinum dreifðu byggðum stuðning. 

Greinargerð:  Liðin ár hafa úthlutanir byggðakvóti þróast þannig að hagur af kerfinu lendir að mestu 
leiti hjá stærri útgerðum. Hagur hinna dreifðu byggða er í flestum tilfellum óverulegur. Verði 
byggðakvótinn settur í strandveiðipottinn þá dreifist hann um allt land og kemur til hags fyrir mun 
fleiri byggðarlög en nú er. 

• Snæfell  leggur til að byggðakvóta verði úthlutað sem ívilnun við löndun gildir fyrir línu og 

handfærabáta undir 30 bt og meira sett í strandveiðar með þessu nýtast heimildirnar hinum 

dreifðu byggðum á gegnsæan hátt 

• Drangey - smábátafélag Skagafjarðar leggur til að byggðakvóta verði einungis úthlutað til 

dagróðrabáta sem eru minni en 30 brt. Þá verði allt að 10 tonn eyrnamerkt til þeirra útgerða 

sem átt hafa heimilisfesti í byggðarlaginu a.m.k. þrjú síðastliðin ár. Loks verði aldrei meira en 

20% af byggðakvóta á Sauðárkróki úthlutað til hvers útgerðarfyrirtækis. 

• Reykjanes leggur til að byggðakvóti verði veiddur af dagróðrarbátum undir 15 brt.  

• Sæljón (hluti úr stærri tillögu)  úthlutanir á aflaheimildum í Byggðakvóta verði ráðstafað inn í 

strandveiðar.  

• Félag smábátaeigenda á Austurlandi  leggur til að byggðakóti verði notaður við fiskveiðar og 

sem fyrr að byggðakvóta verði úthlutað sem ívilnun við löndun. 

 

Afladagbók 

• Farsæll krefst þess að þeir sem það kjósa geti áfram notað afladagbók. Þá krefst fundurinn 

þess að notkun afladagbókar-apps verði gjaldfrjáls. 

• Skalli  Dagróðrabátar verði undanþegnir því að halda afladagbók.   

• Báran Að afladagbækur á pappírformi verði aftur heimilaðar. 

 

Línur og svæðalokanir 

• Snæfell  krefst þess að ekki verði opnað fyrir dragnótar og netaveiðar fyrir inna línu sem dregin 

er úr Selskeri í Selsker á Breiðafirði. 
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• Snæfell  mótmælir harðlega öllum hugmyndum um lokun svæða fyrir handfæraveiðum eins 

og fram koma í skýrslu starfshóps um „faglega“ endurskoðun varðandi notkun veiðarfæra, 

veiðisvæða og verndunarsvæða á Íslandsmiðum. Aðalfundur Snæfells telur að ekki skuli beita 

reglugerðarlokunum eða skyndilokunum á handfæraveiðar heldur beita sektum eða veiðileyfis 

sviptingu á þá aðila sem fara ekki að settum reglum. 

• Drangey  - smábátafélag Skagafjarðar ítrekar með vísan til fyrri samþykkta félagsins og 

sveitarstjórnar Skagafjarðar kröfu um að dragnótaveiðar á Skagafirði verði nú þegar 

takmarkaðar í samræmi við fyrra fyrirkomulag veiðanna á firðinum, þ.e. að svæðinu innan 

línu úr Ásnefi í vestri í Þórðarhöfða/Kögur í austri verði lokað fyrir veiðum með dragnót. 

• Drangey - smábátafélags Skagafjarðar skorar á stjórnvöld að endurskoða heimildir til veiða 

með dragnót upp í fjörur víða um land. Þá mótmælir fundurinn öllum hugmyndum um 

auknar togveiðar nær landi en nú er. 

• Drangey -smábátafélag Skagafjarðar krefst þess að flotvörpuveiðum á Íslandsmiðum verði 

tafarlaust hætt enda kemur mikið af grásleppuseiðum og öðrum fisktegundum í veiðarfærið 

sem meðafli. 

• Félag smábátaeigenda á Austurlandi:  Fundurinn leggur til víðtækar lokanir fyrir togveiðum á 

grunnslóð og varar við þeirri linkind stjórnvalda að hleypa sífellt öflugri skipum upp  á 

grunnslóð (kálgarða).  

• Smábátafélag Reykjavíkur  Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur mótmælir harðlega öllum 

hugmyndum um aukna sókn togskipa innan 12 sjómílna fiskveiðilandhelginnar.  Telji 

Hafrannsóknastofnun að auka þurfi veiðar á grunnslóð er það tillaga SR að það verði gert með 

veiðum dagróðrabáta sem nota umhverfisvæn veiðarfæri.  SR bendir á að næg sóknargeta er 

fyrir hendi hjá bátum sem nota kyrrstæð veiðarfæri.  Notkun trolls og dragnótar við veiðar 

nálægt landi skilur eftir sig eyðimörk og fiskleysi á miðum smábáta sem ekki hafa stærðar 

sinnar vegna möguleika á að sækja á aðrar veiðislóðir. 

• Smábátafélagið Reykjanes  telur að þörf sé á yfirferð og umræðu vegna þeirra reglugerða 

sem snúa að togveiðum og afnumdar voru nýlega.  

• Smábátafélagið Reykjanes hafnar alfarið aukningu togveiða á stærri skipum nær landi vegna 

notkunar grænnar orku. 

• Báran  leggur til að griðarsvæði fiska á grunnslóð verði bætt með því að banna allar 

togveiðar fyrir innan 12 mílur 

• Sæljón  mótmælir harðlega öllum hugmyndum um lokun svæða fyrir handfæraveiðum. 

• Sæljón leggur til að handfæraveiðar verði undanþegnar hrygningarstoppi. 
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• Sæljón leggur til að veiðar með dragnót í Faxaflóa verði bannaðar -  innan línu úr Garðskaga í 

Malarrif.  

 

Flotvarpa 

• Farsæll óheimilt verði að nota flottroll við veiðar á loðnu 

• Elding   krefst þess að flotvörpuveiðar við loðnuveiðar verði tafarlaust bannaðar.  

Það hefur sýnt sig í aukningu grásleppuafla að þetta veiðafæri skaðar aðrar fisktegundir. 

• Skalli leggur leggur til að veiðar á loðnu í flottroll verði bannaðar. 

• Reykjanes:  leggur til algjört bann við notkun flotvörpu við loðnuveiðar.  

 

Rannsóknir á lífríkinu 

• Farsæll mælingar Hafrannsóknastofnunar á fiskistofnum verði endurskoðaðar. 

• Árborg: Tilraunir Hafrannsóknastofnunar með uppbyggingu þorskstofnsins hefur staðið yfir í 

40 ár.  Heitstrengingar í upphafi gengu út að ef farið yrði að tillögum þeirra myndi 

afraksturinn verða 400 til 500 þúsund tonna jafnstöðuafli.  Tillögum þeirra hefur verið fylgt 

að fullu öll þessi ár. Árangurinn er að þjóðin fær nú helminginn af því sem lofað var, við erum 

enn um miðja deild. 

Ekki verður lengur unað við þessa niðurstöðu án umræðu og útskýringa þeirra aðila sem 
ábyrgð bera. Til þessa hefur Hafró komist upp með að drepa alla umræðu um þessi mál með 
þögninni og með því að útmála þá sem hafa andmælt sem ómarktæka.  

Stjórn LS verður að leita allra ráða til að koma á umræðu um að aðferðafræði 
Hafrannsóknastofnunarinnar verði endurskoðuð frá grunni. Ennfremur verði beitt öllum 
þrýstingi sem mögulegur er á ráðherra og stjórnmálamenn að skapa grundvöll fyrir 
samkeppni í hafrannsóknum. 

• Snæfell skorar á stjórnvöld að auka rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar, sérstaklega ef auka eigi 

nýtingu þara úr firðinum, og hvaða áhrif hún hafi á lífríki Breiðafjarðar og viðgang fiskiseiða. 

• Snæfell  skorar á stjórnvöld að hætta við lokun útibús Hafrannsóknarstofnunar í Ólafsvík. 

• Elding  gerir kröfu um að öll reiknilíkön sem Hafrannsóknastofnun notar til ákvörðunar um 

heildarafla verði rannsökuð af óháðri nefnd sem í muni sitja fiskifræðingar sem ekki starfa 

hjá Hafró, auk sjómanna.  Áhyggjuefni er að himinn og haf er á milli upplifunar sjómanna til 

dæmis á stöðu þorskstofnsins og það sem Hafró leggur til að megi veiða. 
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• Skalli  vinnuaðferðir Hafrannsóknastofnunar verði teknar til skoðunar. 

• Drangey - smábátafélag Skagafjarðar telur ljóst að  vísindalegar forsendur veiðiráðgjafar 

Hafrannsóknastofnunar, t.d. í þorski, grásleppu  og fleiri tegundum hafa engan veginn staðist 

og skýringar stofnunarinnar ótrúverðugar og án viðunandi rökstuðnings. Skorar félagið á 

Alþingi að beita sér sem fyrir því að úttekt verði gerð á stofnstærðarmati og veiðiráðgjöf 

stofnunarinnar.  

Sæljón skorar á umhverfisráðherra, að beita sér fyrir því að gert verði umhverfismat á 

áhrifum veiðarfæra sem heimilt er nota á Íslandsmiðum á sjávarbotn og lífríki sjávar. 

 

Drónar 

Farsæll mótmælir eftirliti Fiskistofu þar sem notaðir eru drónar   

 

Mönnunarmál 

• Elding   beinir því til aðalfundar LS að staðið verði vörð um þau réttindi sem smábátasjómenn 

hafa í dag og komi í veg fyrir hvers konar hugmyndir um stýrimann á dagróðrabátum sem eru 

undir 30 tonnum og 15 metrum. 

 

Bryggjuskattur 

• Krókur: Hlutast verði til um að afnema álag á löndunargjald vegna afla sem er undir 1 tonni. 

• Snæfell: Aðalfundur Snæfells skorar á stjórnvöld að fella niður sérstakt gjald (svokallaðan 

bryggjuskatt) á virkjun veiðileyfa við strandveiðar.  

• Smábátafélagið Reykjanes: leggur til að 50.000 króna gjaldið verði afnumið af veiðileyfi 

strandveiða. 

• Báran: Að 50.000 kr. bryggjugjald verði afnumið. 

Sæljón: Stjórn Sæljóns skorar á stjórnvöld að fella niður sérstakt gjald á virkjun veiðileyfa við 

strandveiðar. Afkoma veiðanna býður ekki upp á að þær séu skattlagðar sértaklega umfram 

gjöld til annarra veiða. 

Greinargerð 

o Þetta sérstaka gjald hefur verið lagt á frá upphafi strandveiða.  Spurningar vöknuðu 

strax og efasemdir um rættmæti slíkrar gjaldtöku umfram aðrar veiðar.  Þvi er það 

orðið löngu tímabært að t.d. stjórn Landsambands smábátaeigenda krefjist þess af 

stjórnvöldum að tekin verði saman nákvæm greinagerð um það hvernig þessum 
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fjármunum  hefur verið ráðstafað en ætla má að búið sé að greiða  hátt í 300 

milljónir í þessa sérstöku gjaldtöku. 

 

Ýmislegt 

• Farsæll opnað verði fyrir handfæraveiðar við og í kringum sæstrenginn til Eyja. 

• Árborg krefst þess að allur afli sé endanlega vigtaður á hafnarvog í löndunarhöfn nema þegar 

landað er á fiskmarkað þar sem fiskur er flokkaður og vigtaður af löggiltum hafnarvigtarmanni. 

• Snæfell  lýsir yfir stuðningi við aflamarkskerfið. 

• Elding:  styður áframhaldandi hvalveiðar við Ísland. 

• Félag smábátaeigenda á Austurlandi: Fundurinn leggur til að ekkert fyrirtæki eigi meir en 

12% samanlagða aflahlutdeild í aflamarki og krókaaflamarki. 

• FSA vill að hámarks eignarhlutur einstakra útgerða í krókaaflamarki verði lækkað til  að 

tryggja dreifða eignaraðild og koma í veg fyrir samþjöppun veiðiheimilda. 

 

• FSA telur að skýra þurfi frekar hvað eru tengdir aðilar þegar kemur að kvótaeign einstakra 

fyrirtækja í sjávarútvegi og breyta því viðmiði sem nú er og tild nota sama viðmið og var 

notað við val á fólki í kjörstjórnir við síðustu kosningar. 

• FSA Að stærðarmörkum krókabáta verði óbreytt, hámarksstærð þeirra fari aldrei yfir 30 

tonn. 

• Smábátafélag Reykjavíkur:  styður áform ráðherra um orkuskipti við strandveiðar að ívilna 

þeim bátum sem ganga fyrir rafmagni með drifrafhlöðum í stað jarðefnaeldsneytis. Þá er það 

skoðun félagsins að ívilnanir eigi einnig að taka til vetnis sem og annarra grænna orkugjafa.   

• Smábátafélag Reykjanes:  fordæmir alfarið brottkast og slæma aflameðferð. 

• Smábátafélag Reykjanes krefst þess að veiðigjald verði innheimt af loðnu sem veidd var á 

nýliðinni loðnuvertíð. 

• Báran:  krefst þess að farsímsamband í Faxaflóa verði stórbætt. 

• Sæljón:  ályktar að Landssamband smábátaeigenda óski eftir því að sjávarútvegsráðherra fái 

heimildir til að geta veitt undanþágu á veiðiskyldu þeirra aðila sem lenda í alvarlegum 

veikindum eða óhöppum. 

 

• Sæljón hafnar öllum hugmyndum um sameiningu aflamarks- og krókaaflamarks. 
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