
 
Ti l lögur frá Fonti t i l  29. aðalfundar LS 2013 

 
1. Strandveiðar 

a. Aðalfundur Fonts tekur undir hugmyndir um að stunda megi veiðarnar í 4 
mánuði á 5 mánuðum, þ.e. einn mánuður verði í vali hvers og eins.  

 (16 vikur á 5 mánuðum??) 
  
 Greinargerð 

Misjafnt er milli svæða á strandveiðunum hvenær besta veiðin og besti 
fiskurinn er á hverju svæði.  Fontur telur rétt að gera veiðarnar sveigjanlegri 
svo þær skili betri fiski á land sem líka skilar auknum verðmætum.  Ekki nær 
nokkurri átt að strandveiðibátar stundi samkeppnisveiðar þegar vart fæst 
ætur fiskur á svæðinu og lítið sem ekkert verð fyrir hann heldur.  Bátur sem 
stimplar sig inn t.d. 15 maí hefur leyfi til 15. september. 

 
b. Strandveiðar verði án magntakmarkana og heimilt verði að segja sig frá þeim 

um hver mánaðamót.  Aðrar takmarkanir verði óbreyttar frá því sem nú er að 
því undanskildu að eignarhlutur þess sem rær sé a.m.k. 25%. 

 
c. Aðalfundur Fonts samþykkir að þorskígildi og undirmál skuli reiknast með 

sama hætti úr heildarpotti og þegar reiknaður er afli einstakra báta. 
 
 
2.  Grásleppa  

a. Aðalfundur Fonts leggur til við aðalfund LS að samþykkt verði tillaga til 
ríkisstjórnar Íslands að hún hlutist til um að úthlutað verði 20 milljónum til LS í 
að þróa og markaðssetja frosin grásleppuhrogn fyrir A-Evrópu og Asíu 
markaði. 

 
 Greinargerð  

Má í þessu sambandi benda á þá þróun sem orðið hefur í sölu og 
markaðssetningu á frostnum loðnuhrognum frá Íslandi sl. 20 árin þar sem nú 
fer stór hluti af þeim til Austur Evrópu. 
Mjög mikilvægt sé að þróa aðra vinnsluaðferð og finna henni markað svo 
grásleppuveiðum verði ekki sjálf hætt.  Grásleppuveiðar eru kostnaðarsamar 
og hætta á veiðarfæratjóni er mikil og til þess að veiðarnar geti haldið áfram 
þarf sjómaðurinn að sjá einhvern ávinning að stunda þessar veiðar. 
Telur fundurinn að þær 20 milljónir sem farið er fram á muni skila sér margfalt 
til baka. 

 
b. Aðalfundur Fonts leggur til við aðalfund LS að hann samþykki tillögu til 

Atvinnuvegaráðuneytisins að heimilt verði að sameina grásleppuleyfi þannig 
að dögum fjölgi hlutfallslega með helmings skerðingu.  Við sameiningu daga 
fækki netum með sambærilegum hætti. 

 



 Greinargerð 
Þetta fyrirkomulag myndi minnka sókn í grásleppuna, fækka leyfum og 
minnka að útgerðir geri út 2 báta til veiða samtímis.  Álag á veiðisvæði myndi 
minnka við svona tilhögun og jafna framboð hrogna milli ára.  Fækki 
veiðidögum enn frekar en nú er að tillögu Hafró verður greinin að bregðast 
við til að veiðarnar leggist ekki af. 

 
c. Aðalfundur Fonts skorar á atvinnuvegaráðherra að gera að skilyrði að 

uppsjávarskip sem fá veiðileyfi með flotvörpu verði útbúin stórfiskaskilju til að 
koma í veg fyrir að fiskur (meðafli) eins og t.d. grásleppa endi ofan í lestum 
skipsins í stað þess flokkast frá á skiljunni og fari lifandi í hafið aftur. 

 
 Greinargerð 

Vitað er um að verulegt magn af grásleppu kemur sem meðafli í flotvörpu við 
uppsjávarveiðar.  Meðafli þessi er öllum til óþurftar og fyrir bestu að 
grásleppan fari strax lifandi í hafið aftur af stórfiskaskiljunni. 
Þrátt fyrir ítrekaða umræðu hefur ekki tekist að vekja „kerfið” (Hafró, Biopol, 
Fiskistofu, Atvinnuvegaráðuneytið) upp fyrir mikilvægi stórfiskaskilju við 
þessar veiðar til verndunar grásleppustofninum. 

 
d. Aðalfundur Fonts gerir þá kröfu að skerðing á veiðiheimildum í grásleppu gefi 

rétt á bótum sambærilegum og gildir um uppbætur í skel og rækju. 
 

 
3. Skötuselur, makríl l  og síld   

Aðalfundur Fonts vekur athygli Atvinnuvegaráðuneytisins á að ýmsar 
nytjategundir eins og skötuselur, makríll og síld í reknet hafa ekki veiðst á 
svæði félagsins og þar af leiðandi ekki nýst útgerðum á svæðinu.  Rétt er að 
hafa framangreint í huga þegar sótt er hart á að flytja aflaheimildir af svæði 
Fonts (C svæði) yfir á önnur svæði sem njóta framangreindra tegunda. 

 
 
4. Sameinaðir stöndum vér  

Aðalfundur Fonts hvetur alla smábátamenn til að flykkja sér að baki LS og 
standa þannig sem bestan vörð um hagsmuni smábáta í þeirri 
hagsmunabaráttu sem frammundan er.  Fundurinn vill minna 
smábátaeigendur á hvað LS hefur áorkað í þágu smábátaeigenda. 
sameinaðir stöndum vér sundraðir föllum vér. 

 
5. Aðild að Bjargráðasjóði   

Aðalfundur Fonts hvetur LS til að óska eftir aðild að Bjargráðasjóði fyrir hönd 
sinna félagsmanna.  Þeir félagsmenn sem þess óska greiði síðan félagsgjald 
í sjóðinn og gerist við það fullgildir félagsmenn með þeim réttindum og 
skyldum sem fylgja Bjargráðasjóði. 

 
 Greinargerð 

Fundurinn telur að með þátttöku í Bjargráðasjóði megi koma í veg fyrir stór 



skakkaföll sem tryggingar ná ekki yfir, svo sem það veiðarfæratjón sem getur 
orðið við eina öfluga brælu og einnig þær aðstæður sem geta komið upp 
varðandi gríðarlega sölutregðu á afurð sem sýndi sig þegar allt í einu 
stoppaði sala á grásleppuhrognum fyrir vertíðina 2012 og margir ef ekki 
allflestir urðu fyrir gríðarlegu fjárhagslegu tjóni sökum þess.  Fyrir vertíðina 
2012 benti ekkert annað til en að verð og sala á grásleppuhrognum yrði í 
góðu lagi. 

 
 

6. Færaveiðar á makríl  
 Færaveiðar á makríl verði án magntakmarkana.  Veiðitími verði 15. júlí til og 

með 30. september. 
 
 

7. Veiðigjald  
 Aðalfundur Fonts mótmælir álagningu sérstaks veiðigjalds á grásleppu og 

krefst þess að frítekjumark verði virkt. 
 
 

8. Ígi ldastuðlar  
 Aðalfundur Fonts óskar eftir að ígildastuðull fyrir grásleppu verði 
endurskoðaður. 

 
 

9. Frítekjumark  
 Aðalfundur Fonts leggur til að frítekjumark fyrir sérstakt veiðigjald verði 100 

tonn og hálft gjald greiðist að næstu 100 tonnum. 
 
 

10. Veiðiskylda   
 Aðalfundur Fonts krefst þess að fellt verði út ákvæði laga um að hlutdeild 

endurnýist ekki ef bátur nær ekki veiðiskyldu. 
 
 

11. Línuívilnun  
 Aðalfundur Fonts krefst þess að aflaheimildir til línuívilnunar verði aukin og 

hún gildi um alla dagróðrabáta. 
 
 

12. Byggðakvóti  
Aðalfundur Fonts krefst þess að byggðakvóti verði eingöngu fyrir 
dagróðrabáta og komi til aukningar á aflamarki við löndun. 

 
 

13.  Þorskur, ýsa og ufsi   
Aðalfundur Fonts skorar á sjávarútvegsráðherra að auka veiðiheimildir í 
þorski og ýsu auk þess að gefa færarveiðar á ufsa frjálsar. 

 
 
 



14.  Greiðslumiðlun   
Aðalfundur Fonts skorar á stjórnvöld að fresta framkvæmd laga um afnám 
greiðslumiðlunar til 1. janúar 2015. 

 
  
 

Fontur, félag smábátaeigenda á N-Austurlandi  
Samþykkt á aðalfundi 25. september 2013 


