
Aðalfundur Snæfells, félags smábátaeigenda á Snæfellsnesi 

haldinn 27. september 2020 

 

Tillögur til 36. aðalfundar LS 

 

Strandveiðar 

1. Aðalfundur Snæfells krefst þess að hver bátur fái heimild til að veiða 48 

daga á strandveiðum ár hvert. Hverjum bát verði heimilt að róa að 

hámarki 12 daga í mánuði frá 1. maí til 31. ágúst.  Hámarksafli á dag verði 

óbreyttur. 

 

2. Snæfell mótmælir harðlega tillögu ráðherra um að horfið verði til fyrra 

kerfis sem var við líði fyrir árið 2018.  Helsta ástæða þess að allir flokkar 

samþykktu að gera breytingar á strandveiðikerfinu 2018 var sú að 

breytingin mundi auka öryggi sjómanna á strandveiðibátum.  Í 

greinargerð með frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða 

(strandveiðar) kemur það skýrt fram:    

„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 upp urin. 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“. 

Reynsla af setningu laga nr 19/2018 er óumdeild. Lögin hafa aukið öryggi 

sjómanna við strandveiðar.   

Til að eyða þeim þætti með öllu úr lögunum verður að tryggja að dagar til 

strandveiða verði aldrei færri en 48 talsins.  Snæfell hvetur ráðherra til að 

tryggja veiðiheimildir til strandveiða í 48 daga.------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

3. Aðalfundur Snæfells mótmælir þeim hugmyndum harðlega sem kynntar 

eru í nýju frumvarpi um atvinnu- og byggðakvóta um að festa 



strandveiðar inn í „heildarpotti“ sem tekur mið af aflamarkskerfinu. Með 

því er verið að þvinga sóknarmarksfyrirkomulag strandveiðanna inn í 

aflamarkskerfið. 

 

4. Aðalfundur Snæfells óskar eftir því að harðar sé tekið á þeim sem landa 

umfram leyfilegan dagsafla á strandveiðum. 

 

Grásleppumál 

5. Aðalfundur Snæfells fordæmir þau vinnubrögð sem sjávarútvegsráðherra 

hafði við framkvæmd grásleppuveiða á þessu ári. Með þeim var 

grásleppuútgerðum freklega mismunað og skemmdarverk unnið á 

stjórnkerfi þessara veiða. Einnig hvernig eftirlit og framkoma Fiskistofu 

var við grásleppusjómenn í Stykkishólmi. 

 

 

6. Aðalfundur Snæfells mótmælir harðlega þeirri aðferðafræði sem hefur 

verið viðhöfð við útreikninga á meðafla í grásleppunet. Það er að segja 

uppreikning á fugli og sel úr veiðieftirlitsferðum Fiskistofu. 

 

7. Aðalfundur Snæfells samþykkir að grásleppa sé sett í aflamark ef fyrst er 

tryggt að deilt verði niður á öll grásleppuleyfi 50% aflamarksins og svo sé 

farið eftir veiðireynslu með 50%. 

 

Línuívilnun 

8. Aðalfundur Snæfells skorar á sjávarútvegsráðherra að breyta ákvæði laga 

um línuívilnun 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. 

 

Makríll  

9. Aðalfundur Snæfells krefst frjálsra handfæraveiða smábáta á makríl. 

 

 

 



Byggðakvóti 

Aðalfundur Snæfells óskar eftir að heimildir til byggðakvóta verði skilyrtar 

til sveitarfélaga samkvæmt reglum sem mótaðar hafa verið.  Rétt til 

nýtingar byggðakvóta hafa útgerðir dagróðrabáta sem skráðar eru í 

viðkomandi byggðarlagi og bátar í þeirra eigu sem skráðir eru 

með heimahöfn í byggðarlaginu og stunda dagróðra þaðan, enda hafi 

viðkomandi uppfyllt framangreint á næstliðnu fiskveiðiári. 

 

Úthlutun:    

a.  með ívilnun á aflaheimildir við löndun með sama hætti og um 

línuívilnun sé að ræða.     

b.  10 tonnum í upphafi hvers fiskveiðiárs til útgerða þar sem 

eigandi hennar hefur átt heimilisfesti í byggðarlaginu sl. 10 ár.  

 

 

Sala afla: 

• Fiskvinnsla í viðkomandi byggðarlagi hefur forkaupsrétt að 

afla þeirra báta sem njóta byggðaívilnunar.   

• Greitt verði meðaltalsverð sem fæst á nærliggjandi 

fiskmörkuðum á löndunardegi.   

• Greiðslufyrirkomulag og greiðslutrygging skal vera með sama 

hætti og hjá aðilum sem kaupa af fiskmörkuðum.  

• Þar sem ekki er fiskvinnsla skal aflinn boðinn upp á 

fiskmarkaði. 

 

Önnur mál. 

10. Aðalfundur Snæfells krefst þess að línan í Selsker á Breiðafirði haldist 

óbreytt eins og hún hefur verið í ára raðir. 

 

11. Aðalfundur Snæfells 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 koma með of smáan fisk að landi. 

 

12. Aðalfundur Snæfells skorar á stjórnvöld að fella niður sérstakt gjald 

(svokallaðan bryggjuskatt) á virkjun veiðileyfa við strandveiðar.  

 

13. Aðalfundur Snæfells 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. 

 

14. Aðalfundur Snæfells lýsir yfir stuðningi við aflamarkskerfið. 

 

15. Aðalfundur Snæfells hafnar hugmyndum Breiðafjarðarnefndar um að 

gera Breiðafjörð að þjóðgarði í sjó. 

 

 

Netaveiðar 

 

16. Aðalfundur Snæfells leggur til að leyfðar verði netaveiðar á 

krókaaflamarksbátum frá 1. september til 15. apríl ár hvert. 

 

 

 

 


