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Tillögur til 32. aðalfundar 

Landssambands smábátaeigenda 

Sjávarútvegsnefnd 

 

Félag smábátaeigenda á Austurlandi 

Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi,  

haldinn 26. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

1. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi vill að hvergi verði kvikað 

frá þeirri sanngjörnu kröfu að strandveiðar verði heimilaðar 4 daga í viku 4 

mánuði á ári.  

 

 

2. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi óskar eftir því við stjórnvöld 

að reglum um úthlutun byggðakvóta verði breytt þannig að þeir bátar sem leigi 

meiri veiðiheimildir frá sér en til sín verði ekki með í úthlutun byggðakvóta 

næsta kvótaár á eftir. 

 

 

3. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi vill að byggðakvóta verði 

úthlutað sem ívilnun á kvóta við löndun. 

 

Greinargerð  

Með þessum hætti ætti gagnsæi við úthlutun byggðakvóta að aukast  
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og einnig auðvelda nýjum aðilum að koma inn, þar sem ekki þurfi 

veiðireynslu frá síðasta kvótaári til viðmiðunar.  

Eftir sem áður yrðu reglur fyrir einstök byggðalög. Byggðaívilnun  

með breytilegri prósentu eftir byggðalögum þar sem vægi byggðakvóta 

væri misjafnt eftir byggðalögum þ.a.s. sum byggðalög væru t.d. með 

75% til kvóta en önnur með 90% til kvóta. 

 

4. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi krefst þess að hætt verði að 

rukka sérstakt gjald á strandveiðibáta, þ.e. það fimmtíu þúsund króna gjald 

sem rennur til hafna. 

 

5. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi vill að ufsi veiddur á 

handfæri teljist ekki til kvóta. 

 

6. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi hvetur grásleppuveiðimenn 

til að hefja ekki veiðar á vertíðinni 2017 fyrr en verð liggur fyrir.  Fundurinn 

telur að lágmarksdagafjöldi á grásleppuveiðum verði aldrei færri en 32. 

 

7. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi tilnefnir Kára Borgar 

Ásgrímsson sem fulltrúa í grásleppunefnd LS. 

 

8. Aðalfundur Félags smábátaeigenda á Austurlandi telur að fækka eigi fulltrúum 

í grásleppunefnd LS niður í þrjá nefndarmenn. Telur fundurinn að öll vinna í 

nefndum verði skilvirkari með færri nefndarmönnum. 

 

Hrollaugur 

Aðalfundur Hrollaugs, félags smábátaeigenda á Hornafirði,  
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haldinn 27. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

9. Félagsmenn í smábátafélaginu Hrollaugi á Hornafirði sem stunda 

strandveiðar á svæði D mótmæla öllum þeim hugmyndum frá atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu um að lengja srandveiðitímabilið eingöngu á svæði D 

en ekki á öðrum svæðum. 

 

Greinargerð 

Við lítum svo á að hugmyndir um að lengja tímabil strandveiða á einu svæði en 

ekki öllum sé eingöngu sett fram til að sundra strandveiðimönnum sem hafa þá 

sameiginlegu kröfu í gegnum Landssamband smábátaeigenda að fá að stunda 

strandveiðar 4 daga í viku allt strandveiðitímabilið frá 1. maí – 31. ágúst.  Öll 

pólitísk skemmdarverk á strandveiðikerfinu sem einungis er sett fram til að ala á 

sundrungu og óeiningu meðal strandveiðimanna verður litið mjög alvarlegum 

augum. 

Það er augljóst hvaða breytingar þarf að gera á strandveiðikerfinu til þess að 

bæta það og gera það arðvænlegt fyrir þær útgerðir sem inni í því eru.  Það veit 

ráðuneytið jafn vel og við þar sem við höfum reglulega bent á það.  Krafan er 

einföld, 4 dagar í viku allt strandveiðitímabilið á öllum svæðum fyrir alla 

strandveiðimenn. 

Hrollaugur hvetur strandveiðimenn um land allt, að mótmæla kröftuglega 

hverslags gjörningum sem miða að því að koma í veg fyrir samstöðu um gott og 

öflugt strandveiðikerfi þar sem hver og einn strandveiðimaður vegur jafnt.  Það 

eru pólitísk öfl þarna á ferð sem eru að reyna að sundra okkur öllum.  Stöndum 

saman – höfnum öllum brauðmolum sem hent er í suma ökkar. 
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Hrollaugur afþakkar frekari afskipti núverandi sjávarútvegsráðherra og 

ríkisstjórnar af málefnum strandveiðimanna.  Eins og þú Gunnar Bragi þá 

höfum við sagt þér upp störfum sem sjávarútvegsráðherra.  Við treystum þér 

ekki. 

 

10. Hrollaugur vill að krókaveiðar á makríl verði frjálsar og hlutdeild þeirra í 

veiðunum verði að lágmarki 16%. 

 

11. Hrollaugur mótmælir núverandi formi á byggðakvóta og leggur til að hann verði 

allur settur í strandveiðikerfið. 

 

Strandveiðar hafa sannað gildi sitt sem eitt öflugasta byggðarfestukerfi 

sem komið hefur verið á laggirnar í seinni tíð.  Það á tvímælalausta að 

efla. 

° styrkja mannlíf hinna dreifðu byggða 

° glæða hafnir landsins lífi 

° efla fiskmarkaði og vinnslur um land allt 

° sýna ferðamönnum íslenskan sjávarútveg 

° opnað fyrir nýliða til að hasla sér völl í útgerð 

 

Hvatning til smábátaeigenda um land allt 

Höldum kröfum okkar lifandi í fjölmiðlum um land allt alla daga, hjá 

stjórnmálaflokkunum, þingmönnum og tilvonandi þingmönnum.  Köllum 
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eftir afstöðu þeirra áður en við kjósum.  Haustið og veturinn skulum við 

nýta til þess að berjast taktískt, allir sem einn, fyrir sömu kröfunni.  

Fundum með okkar félögum um aðgerðir og hugsum út fyrir boxið, 

sendum fyrirspurnir á þá sem bjóða sig fram, förum í fjölmiðla og aukum 

umræðuna, verum sýnileg/ir og stöndum saman. 

Með markvissum aðgerðum LS, aðildarfélaga þess og strandveiðimanna 

allra munum við ná fram sanngjarnri kröfu okkar. 

Marserum í takt.  Ekkert fær stöðvað þann fjölda sem kemur að útgerð 660 

standveiðibáta. 

 

12. Afnema skal sölubann á lúðu. 

 

Árborg 

Aðalfundur Árborgar, félags smábátaeigenda á Suðurlandi,  

haldinn 13. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

13. Árborg hvetur aðalfund LS til að mótmæla af öllum mætti því gerræði 

sjávarútvegsráðherra að taka 200 tonn úr strandveiðipotti á svæði D og deila til 

annarra svæða og krefjast þess að þessum 200 tonnum verði skilað aftur. 

 

14. Árborg hvetur aðalfund LS til að kvika ekki frá kröfunni um 4 daga í viku í 4 

mánuði fyrir strandveiðibáta. 
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15. Árborg leggur til að makrílveiðar á króka verði gefnar frjálsar og reglugerð sem 

gefin var út fyrir tveimur árum verði felld úr gildi. 

 

Farsæll 

Aðalfundur Farsæls, félags smábátaeigenda í Vestmannaeyjum,  

haldinn 30. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

16. Farsæll vill að strandveiðar verði 4 dagar í viku, 4 mánuði samfellt. 

 

 

17. Farsæll leggur til frjálsar makrílveiðar smábáta. 

 

18. Farsæll vill að krókaveiddur ufsi verði utan kvóta.  

 

19. Farsæll er alfarið á móti byggðakvóta. 

 

 

Reykjanes 

Aðalfundur Reykjaness, félags smábátaeigenda á Reykjanesi,  

haldinn 1. október 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

20. Reykjanes vill að strandveiðar verði 4 dagar í viku, 4 vikur í mánuði, 4 mánuðir á ári.  
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21. Reykjanes krefst að ufsi reiknist ekki til viðmiðunar í strandveiðum. 

 

 

Reykjavík 

Aðalfundur Smábátafélags Reykjavíkur,        

haldinn 12. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

22. Aðalfundurinn krefst þess að makrílveiðar smábáta verði tafarlaust gefnar 

frjálsar.  

Greinargerð 

Af ótrúlegri skammsýni og sérgirni voru handfæraveiðar smábáta 

kvótasettar. 

Þar var fórnað prýðilegu tækifæri nýs afkomumöguleika fyrir 

smábátaflotann fyrir hagsmuni fárra.  Til að fullkomna skömmina var það 

gert með rökum sem halda hvorki vatni né vindi.  

Nýlegar rannsóknir sýna að aldrei hefur gengið meira magn makríls inn í 

íslensku efnahagslögsöguna.  Veiðar smábáta á þessari tegund geta 

aldrei skipt neinu varðandi afkomu þessa risavaxna fiskstofns og þær 

bábiljur að markaðsstarf Íslendinga erlendis myndi bíða hnekki eru í 

besta falli hlægilegar.  

 

23. Aðalfundurinn krefst þess að strandveiðikerfinu verði breytt til þess vegar sem 

síðustu aðalfundir LS hafa samþykkt.  Hætt verði með hin illræmdu aflaþök og 

strandveiðibátum heimilaðar veiðar ákveðinn dagafjölda í viku, ákveðinn hluta 

úr árinu.  
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Smábátafélag Reykjavíkur bendir sérstaklega á þá aðstöðu sem suð- vestur 

horn landsins er í hvað varðar tímasetningu veiðanna. Handfæratímabilið hefst 

löngu fyrir þann dag sem hefur verið fastur upphafsdagur, 1. maí og lýkur löngu 

áður en strandveiðunum yfir landið lýkur 31. ágúst.  

 

24. Aðalfundurinn furðar sig á því virðingar- og skeytingarleysi sem 

sjávarútvegsráðherra hefur sýnt viðhorfum LS og svæðisfélögum þess.  

Samráð við heildarsamtök smábátaeigenda hefur verið í algeru lágmarki og þá 

sýndu vinnubrögð hans í upphafi embættissetunnar að tekjumöguleikar og 

væntingar strandveiðimanna á D svæðinu eru ekki einu sinni þess virði að eiga 

hin minnstu samskipti við viðkomandi aðila þar um.  

Nú hafa borist þær fréttir að ráðherrann hafi skipað óformlegan vinnuhóp 

varðandi endurskoðun á strandveiðikerfinu.  

Aðalfundurinn afþakkar frekari afskipti núverandi sjávarútvegsráðherra af 

málefnum smábátaútgerðarinnar og krefst þess að vinnuhópurinn verði 

tafarlaust leystur upp.  

 

25. Aðalfundurinn hafnar alfarið vangaveltum um skiptingu á makríl aflaheimildum 

fyrir aðrar tegundir og skorar á stjórnvöld að auka aflaheimildir smábáta í markíl 

og afnema þá hlutdeildarsetningu sem framkvæmd hefur verið með reglugerð 

síðastliðin 2 ár.  

 

Sæljón  

Aðalfundur Sæljóns, félags smábátaeigenda á Akranesi,  

haldinn 29. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 
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26. Aðalfundur Sæljóns mótmælir harðlega ákvörðun sjávarútvegsráðherra að 

skerða aflaviðmiðun á veiðisvæði D um 200 tonn. 

Enn fremur að bæta 400 tonnum við önnur veiðisvæði en skilja okkur eftir með 

skertan hlut.  Fundurinn gerir kröfu um að félagsmenn sitji við sama borð og 

aðrir með sömu afkomumöguleika. 

 

27.  Aðalfundurinn tekur undir hugmyndir um að strandveiðikerfinu verði breytt 

þannig að hægt sé að róa fjóra daga í viku, fjóra mánuði á ári með fjórar rúllur 

og sama róðratíma 14 klst. 

Ef ekki er komið til móts við þær kröfur vilja strandveiðisjómenn á Akranesi fá 

að byrja veiðar í apríl og sleppa veiðum í ágústmánuði. 

 

28. Aðalfundur Sæljóns gerir kröfu um að veiðar á ufsa ættu að vera frjálsar þar 

sem ekki hefur náðst að veiða viðmiðunarkvóta undanfarin ár. 

 

29. Aðalfundur Sæljóns telur að hlutur smábáta í makrílkvótanum við Ísland eigi 

að vera 16.000 tonn og að krókaveiðar á makríl eigi að vera frjálsar. 

Fundurinn harmar stjórnun þessara veiða sl. ár og lýsir vanþóknun sinni á 

þeim vinnubrögðum sem notuð voru við ákvarðanatöku að veiðunum. 

 

30. Aðalfundur Sæljóns mótmælir harðlega þeirri ákvörðun að loka svæðum að 

fengsælum miðum við grásleppuveiðar í Faxaflóa vegna æðarvarps. 
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Fundurinn krefst þess að 4. málsgrein 9. greinar í reglugerð um 

hrognkelsaveiðar nr. 202  frá 4. mars 2016 verði tafalaust felld úr gildi. 

Fjórir æðarbændur nýta varp á litlum hluta þessa svæðis en hafa náð með 

„lobbýisma“ að koma þessu banni í gegn.  Benda má á að athugun fór fram á 

fjölda æðarfugla sem komu í net en þessi athugun var framkvæmd af 

sértökum eftirlitsaðila utan þeirrar skráningar sem grásleppusjómenn sjálfir 

skrá. 

Fundurinn telur að skoða þyrfti breytingar á skipulagi grásleppuveiða er gengu 

út á það að öll landsvæði byrjuðu veiðar á sama tíma.  Þá telur fundurinn að 

Landssamband smábátaeigenda eigi að þrýsta á að hrognakaupendur gefi út 

verð sín viku fyrir að vertíð hefjist. 

 

Snæfell  

Aðalfundur Snæfells, félags smábátaeigenda á Snæfellsnesi,  

haldinn 11. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

31. Aðalfundur Snæfells leggur til að tillögur til strandveiða frá aðalfundi LS 2015 

verði áfram, þ.e. 4 dagar, 4 vikur, 4 mánuðir, 4 rúllur, 774 kg pr dag o.s.frv. 

 

32. Aðalfundur Snæfells fagnar þingsályktun/tillögu um að leyfa skipstjóra að taka 

ferðamenn með á fiskveiðar. 

 

33. Aðalfundur Snæfells leggur til að heimilt verði að sameina 2 grásleppuleyfi á 

bát. 
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 Greinargerð                                                                                          

Sameining leyfa verði til þess að hagkvæmara verði að gera út      

grásleppubát, nýta netaúthaldið og bátinn í lengri tíma en nú er o.s.frv. 

 

34. Aðalfundur Snæfells vill leyfa löndun á hvítlúðu sem meðafla enda sé ekki um 

beina sókn að ræða. 

 

35. Aðalfundur Snæfells vill að eigendur grásleppuleyfa fái að kjósa um það einir 

hvort kvótasetja eigi grásleppu eða ekki. 

 

36. Aðalfundur Snæfells leggur til að veiðidagar á grásleppuveiðum taki mið af 

heildarafla sem Hafrannsóknastofnun leggur til. 

 

37. Aðalfundur Snæfells lýsir fullum stuðningi við aflamarkskerfið. 

 

38. Aðalfundur Snæfells mótmælir harðlega kvótasetningu á makríl og skorar á 

stjórnvöld að taka upp fyrra stjórnkerfi við veiðar smábáta á makríl og ekki 

verði kvikað fra kröfunni um 16% hlutdeild smábáta í útgefnum heildarafla á 

makríl. 

 

Krókur  

Aðalfundur Strandveiðifélagsins Króks, félags smábátaeigenda í Barðastrandarsýslu, 

haldinn 17. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 
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39. Strandveiðifélagið KRÓKUR leggur til að tilhögun þeirra vistvænu strandveiða 

sem nú eru stundaðar verði 4 dagar í viku í 4 mánuði með 4 rúllur.  

 

40. Strandveiðifélagið KRÓKUR leggur til að krókaveiðar á makríl verði frjálsar og 

hlutdeild þeirra í veiðunum verði að lágmarki 16%.  

 

41. Strandveiðifélagið KRÓKUR hafnar öllum hugmyndum um kvótasetningu á 

grásleppu.  

 

42. Strandveiðifélagið KRÓKUR skorar á sveitarfélögin Vesturbyggð og 

Tálknafjaðarhrepp að sjá til þess að reglur um úthlutun byggðakvóta verði 

sanngjarnar og tryggi að sem flestir fái úthlutað byggðakvóta og að hann nýtist 

allur.  

 

43. Strandveiðifélagið KRÓKUR skorar á stjórnvöld að heimila löndun á hvítlúðu 

enda sé ekki um beina sókn að ræða.  

 

Elding 

Aðalfundur Eldingar, félags smábátaeigenda í Ísafjarðarsýslum,  

haldinn 18. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

44. Aðalfundur Eldingar vill að staðið verði vörð um línuívilnun. 
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45. Byggðakvóti 

 Almenni byggðakvótinn sem er í umsjón Fiskistofu skal einskorðast við  

 dagróðrabáta á krókaveiðum. 

    Greinargerð 

 Smábátaútgerð (sér í lagi heilsársútgerð) er nær ávallt staðbundin 

þ.e.a.s. starfsmenn og eigendur útgerðanna eru búsettir í viðkomandi 

byggðarlagi. Það tryggir margföldunaráhrif í störfum fyrir byggðarlagið 

og auknar tekjur fyrir sveitarfélagið.  

  

46. Almennum byggðakvóta til krókaveiða á heimamiðum verði úthlutað til allra 

sjávarþorpa á Vestfjörðum óháð kvótastöðu fyrirtækja í bænum og 

atvinnuástandi. 

 Tekið verður mið af veiðireynslu við úthlutun. 

   Greinargerð 

 Krókaveiðar á heimamiðum byggðanna marka upphaf þorpanna og 

hafa verið stundaðar óslitið fram á þennan dag.  Um er að ræða 

grunnatvinnuveg byggðanna sem á að vera tryggður fyrir tilfallandi 

geðþóttaákvörðunum einstaklinga (sala á aflaheimildum) og 

tímabundnum og kerfislægum sveiflum í efnahagsmálum 

(gengissveiflur, skulda- og eignabólur).  

 Á öruggum og traustum grunni aukast sömuleiðis möguleikar á 

uppbyggingu annarra atvinnugreina.  Fólk er líklegra til að fjárfesta í 

nýsköpun og ferðaþjónustu á stöðum þar sem fasteignaverð og 

þjónusta er ekki ofurseld viðskiptum með kvóta.    
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 Lífsgæði íbúa batna við að losna undan þeirri ævarandi og ávallt 

nálægu hættu á að aflaheimildir staðarins verði seldar í burtu.  

 

  

47. Samningur um nýtingu á byggðakvóta verði gerður til lengri tíma en nú er gert, 

t.d. þriggja eða fimm ára með möguleika á endurnýjun. 

         Greinargerð 

 Veitir útgerðinni fyrirsjáanleika til framtíðar sem jafnframt gefur 

fyrirtækjum tækifæri til að skipuleggja reksturinn til lengri tíma og eykur 

fjárfestingagetu þeirra. 

 Nýtingarétturinn getur fylgt bátum við eigendaskipti ef nýr rekstraraðili 

uppfyllir skilyrði samningsins.   

 

48. Handfæraveiðar á uppsjávarfiski verði gerðar frjálsar. 

     Greinargerð 

 Handfæraveiðar skapa alls enga hættu á ofveiði uppsjávarfiska en 

ofveiði er helsta ástæða fyrir takmörkun á sókn. 

 Göngur uppsjávarfiska eru mjög sveiflukenndar og sjálfsagt að 

byggðirnar njóti þess þegar uppsjávarfiskar ganga á heimamið þeirra.    

 

49. Fyrirkomulagi strandveiða verði breytt þannig að veiðar verði leyfðar fjóra daga 

í viku yfir fjögurra mánaða tímabil.  Tekið verði skýrt fram að aflareynsla á 
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strandveiðum verði aldrei metin til kvóta.   

         Greinargerð 

 Draga úr áhættu og þeim hvata í kerfinu sem myndast við ólympískar 

veiðar.  Veita útgerðum stöðuleika og getu til að skipuleggja reksturinn 

til lengri tíma.   

 Með því að taka út hvatann, sem væn kvótaeign miðað við veiðireynslu  

skapar, er stuðlað að því að jafnvægi myndist í aflabrögðum, sjósókn 

og rekstri ólíkra fyrirtækja.    

 

Strandir 

Aðalfundur Stranda, félags smábátaeigenda í Strandasýslu, 

haldinn 18. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

50. Aðalfundur Stranda krefst að makrílveiðar á króka verði gefnar frjálsar og 

hafnar kvótasetningu á makríl. 

 

51. Aðalfundur Stranda leggur til að stjórn grásleppuveiða verði með svipuðum 

hætti og verið hefur. 

 

Skalli 

Aðalfundur Skalla, félags smábátaeigenda á Norðurlandi vestra,  
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haldinn 23. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

52. Aðalfundur Skalla leggur til að strandveiðar verði stundaðar 4 daga í viku, í 4 

mánuði, með 4 rúllur, 774 kg á dag.  Þar sem margir virða ekki reglur um 

hámarksafla verði tekið strangar á því og jafnvel beitt veiðibanni. 

 

 

53. Aðalfundur Skalla vill að krókaveiðar á makríl verði frjálsar og hlutdeild þeirra í 

veiðunum verði ákveðin prósenta. 

 

54. Aðalfundur Skalla skorar á stjórnvöld að auka byggðakvóta, þar sem hann 

hefur verið skertur alla verulega, t.d. á Blönduósi og Sauðárkróki. 

 

55. Aðalfundur Skalla leggur til að upphafstími grásleppuveiða á svæði E, verði 

10. mars. 

 

Drangey  

Aðalfundur Drangeyjar, smábátafélags Skagafjarðar,  

haldinn 23. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

56. Aðalfundur Drangeyjar styður eindregið stefnu LS um að strandveiðar verði 

heimilaðar fjóra daga í viku á tímabilinu maí til ágúst.  Þá leggur Drangey 

áherslu á að heildaraflahámark í strandveiðum verði afnumið og að 

strandveiðiafli teljist ekki með í heildarafla skv. svokallaðri aflareglu.  Daglegt 

aflahámark á bát, ásamt 4-4-14 reglunni er fyllilega nægjanleg stjórn á 

þessum vistvænu veiðum.   
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Klettur 

Aðalfundur Kletts, félag smábátaeigenda Ólafsfjörður - Tjörnes, 

haldinn 24. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

57. Aðalfundur Kletts ítrekar fyrri ályktanir um að línuívilnun nái til allra 

dagróðrabáta.  

 

58. Aðalfundur Kletts skorar á stjórnvöld og ráðherra að efla strandveiðar enn 

frekar og tryggja samfelldar veiðar 4 daga í viku í fjóra mánuði í samræmi við 

áður framkomnar tillögur strandveiðinefndar LS.  

 

59. Aðalfundur Kletts leggur til að hægt verði að segja sig úr strandveiðum um hver 

mánaðamót.  

 

60. Aðalfundur Kletts leggur til að ólögmætur umframafli á strandveiðum dragist 

ekki frá sameiginlegum heildarpotti.  

 

61.  Aðalfundur Kletts leggur til að eigendaákvæðið í strandveiðikerfinu verði fellt út.  
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62. Aðalfundur Kletts leggur til að strandveiðar verði ekki heimilar á mánudeginum 

eftir sjómannadag.  

 

63.  Aðalfundur Kletts leggur til að strandveiðar verði ekki heimilar á fimmtudegi fyrir 

verslunarmannahelgi.  

 

64. Verði strandveiðkerfið óbreytt er það ósk félagsins að strandveiðipotturinn 

innan svæðis B víxlist í maí og ágúst. 

 

65. Aðalfundur Kletts telur brýnt að auka möguleika smábáta í veiði á makríl og 

vega að einhverju leyti á móti rányrkju tegundarinnar með því að gefa 

krókaveiðar á makríl frjálsar á grunnslóð.  

 

66. Aðalfundur Kletts leggur til að upphafsdagur grásleppuveiða verði 10. - 20. 

mars á svæði E að því gefnu að verð liggi fyrir.  Ákvörðun um veiðidaga verði í 

höndum LS og taki mið af markaðsaðstæðum.  

 

67. Aðalfundur Kletts leggur til að stækkun grásleppuleyfa verði einungis gerð með 

sameiningu leyfa, jafnframt verði skoðaðar leiðir til að sameina leyfi á báta, 

þannig að bátur geti stundað veiðar með fleiri en einu leyfi og mætt þannig 

kröfu um aukna hagræðingu.   
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68. Aðalfundur Kletts lýsir yfir ánægju með að keila, langa og karfi sé nú komin í 

línuívilnun.  

 

69. Aðalfundur Kletts leggur til að fyrstu 300 kg. ( óslægt) af ufsa telji ekki í 650 

ígilda skammtinn.  

 

70. Aðalfundur Kletts skorar á ráðherra að gera breytingar á lúðubanni og leyfa 

öllum að landa lúðu sem meðafla, en ekki bara sumum.  

 

Fontur 

Aðalfundur Fonts, félags smábátaeigenda á Norðausturlandi, 

haldinn 25. september 2016, samþykkti eftirfarandi: 

 

71. Aðalfundur Fonts vill óbreyttar strandveiðar sem stunda megi fulla 4 mánuði 

sumars frá maí til september. 

 

 

72. Aðalfundur Fonts vill að ufsi verði utan kvóta á handfærum í júlí og ágúst. 

 

 

73. Aðalfundur Fonts hafnar öllum tillögum um kvótasetningu á grásleppu. 

 

 

74. Aðalfundur Fonts vill að makrílveiðar á smábátum verði gefnar frjálsar. 



 

Sjávarútvegsnefnd    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilnefningar um grásleppunefndarmenn 2016 – 2017 

Grásleppunefnd LS 2015 –  2016:  

Andri Viðar Víglundsson  Ólafsfirði 

Birgir Ingvarsson   Bakkafirði 

Guðmundur R. Guðmundsson Drangsnesi 

Guðmundur Jónsson   Hafnarfirði 

Haukur Einarsson   Reykjavík 

Valentínus Guðnason   Stykkishólmi 
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Tilnefningar 2016 – 2017 frá svæðisfélögum:  

Frá Austurlandi  Kári Borgar Ásgrímsson, Borgarfirði eystra  

Frá Drangey  Höskuldur Hjálmarsson, Sauðárkróki 

Frá Eldingu  Bæring Gunnarsson, Bolungarvík 

Frá Fonti  Birgir Ingvarsson, Bakkafirði 

Frá Kletti  Andri Viðar Víglundsson, Ólafsfirði.                                              

Varamaður Þórður Birgisson, Húsavík 

Frá Króki Hafþór Jónsson, Patreksfirði 

Frá Reykjanesi Haukur Einarsson, Reykjavík 

Frá Reykjavík Guðmundur Jónsson, Hafnarfirði 

Frá Skalla  Hilmar Zophoníasson, Siglufirði 

Frá Snæfelli  Valentínus Guðnason, Stykkishólmi 

Frá Ströndum Guðmundur R. Guðmundsson, Drangsnesi 


