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Strandveiðar – 48 dagar 

• Farsæll:  Fest verði í lög að strandveiðileyfi hafi að lágmarki 48 róðrardaga.  

• Árborg:  Aðalfundur Árborgar krefst þess að framvegis verði tryggðir 48 veiðidagar á hverju 

strandveiðitímabili. 

• Snæfell:  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. 

 

• Strandveiðifélagið Krókur:  Krókur ítrekar fyrri samþykktir að strandveiðileyfi gildi í 48 daga. 

• Elding:  Aðalfundur Eldingar krefst þess að öllum verði tryggðir 12 dagar á strandveiðum þá 

mánuði sem strandveiðar eru heimilaðar. 

• Skalli leggur til að áfram verði barist fyrir 48 dögum til strandveiða. 

• Drangey mótmælir harðlega stöðvun strandveiða nú 18. ágúst 2021. Skorar félagið á 

stjórnvöld að tryggja það með lögum að þessar veiðar verði undanbragðalaust leyfðar í 12 

veiðidaga á mánuði í fjóra valkvæða mánuði á tímabilinu frá apríl til september.  

 

• Fontur: Aðalfundur Fonts krefst þess að veiðidagar á strandveiðum verði að lágmarki 48. 

• Félag smábátaeigenda á Austurlandi: Fundurinn styður 48 daga til strandveiða en þangað til 

sú krafa næst verði horfið til reglna sem giltu árið 2017, skipting aflaheimilda fari eftir 

hlutfallslegri meðalveiði svæðanna síðastliðin 10 ár. Strandveiðar verði bannaðar á rauðum 

dögum. 

• Smábátafélag Reykjavíkur:  Tryggja 48 veiðidaga. 

• Reykjanes:  Lögfest verði að strandveiðar verði 48 daga, jafnskipt í 4 mánuði á tímabilinu apríl 

– september. 

• Strandir:  Aðalfundur Stranda krefst þess að árlega verði tryggðir 48 dagar til strandveiða. 

 

Strandveiðar - svæðaskipting 

• Árborg:  Aðalfundur Árborgar krefst þess af fullum þunga að svæðaskipting verði afnumin á 

strandveiðum og allir svæðispottar renni í einn og landið gert að einu veiðisvæði. 

• Smábátafélag Reykjavíkur:  Landið verði 1 svæði. 
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Strandveiðar – ýmsar tillögur 

• Farsæll krefst þess að mönnum verði gefinn kostur á að byrja 1. mars á D svæði og styður 

önnur svæði varðandi lengingu inn í haustið. 

• Árborg óskar eftir að VS-aflaregla gildi við strandveiðar. 

• Snæfell vill að heimilt verði að landa undirmálsfiski sem vs-afla á strandveiðum. 

• Snæfell vill að heimilt verði að skrá sig út úr strandveiðum og inn í þær aftur, miðað skal við 

mánaðamót. 

• Snæfell óskar eftir því að reynt verði með öllum ráðum að draga úr umframafla á 

strandveiðum. 

• Strandveiðifélagið Krókur vill að verðmæti umframafla við strandveiðar fari beint í ríkissjóð. 

• Skalli leggur til að 10% reglan um undirmál gildi á strandveiðum. 

• Drangey  leggur til að heimilt verði að veiða allt að 1.548 kg af ósl. þorski í einni 

strandveiðiferð enda fari hún ekki yfir 28 klst. og teljist þá tveir veiðidagar. Með þessu næst 

m.a. minni olíueyðsla og þar með minna kolefnisspor. 

• Smábátafélag Reykjavíkur: Leyfa strandveiði á rauðum dögum og tryggja að bátar geti strax 

farið á aðrar veiðar klárist potturinn. 

 

Línuívilnun 

• Snæfell: 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. 

• Elding: Línuívilnun verði sett á alla báta sem eru undir 30 tonnum og styttri 15 metra sem 

stunda dagróðra 

• Strandveiðifélagið Krókur: Línuívilnun nái til allra dagróðrabáta.  Verði 30% fyrir handbeitta 

línu, 20% sé lína stokkuð upp í landi og 10% fyrir vélabáta 

• Strandir: Dagróðrabátum minni en 30 tonnum og styttri 15 metra verði tryggð línuívilnun.  

Ívilnun verði 30% þar sem beitt er í landi, 20% við uppstokkun og 10% hjá vélabátum. 

• Reykjanes: Veiðiheimildir til jöfnunar (5,3%) verði eingöngu fyrir dagróðrabáta.  Heimildir verði 

nýttar til strandveiða og línuívilnunar, auk ívilnunar á aflamark við löndun.   
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Línuívilnun dagróðrabáta verði 30% þar sem beitt er í landi, en 20% við uppstokkun.    

• Félag smábátaeigenda á Austurlandi vill að línuívilnun verði eingöngu notuð til línuívilnunar 

viðkrókaveiðar og verði ekki færð til annarra potta innan 5,3%, þó misjöfn 

ívilnunarprósenta eftir því hvort línan er landbeitt eða stokkað upp í landi. Framvegis 

verði ívilnunin kölluð umhverfisívilnun, enda er kolefnisspor við línuveiðar mun 

minna en við veiðar dreginna veiðarfæra og áhrif veiðanna á botn og botndýr 

óveruleg. Aðalfundur FSA vill að umhverfisívilnun verði einnig á kvótabundnar veiðar 

með handfærum. 

 

Grásleppa 

• Snæfell vill að tryggt sé að öllum sem stunda grásleppuveiðar séu tryggðir jafn margir 

veiðidagar. 

• Snæfell leggur til að fiskveiðiáramót grásleppu verði færð til 1. maí. 

• Snæfell leggur til að heimilt verði að draga upp net í brælutíð án þess að veiðidagar telji á 

meðan. 

• Snæfell 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. 

• Krókur er andvígur kvótasetningu á grásleppu.  Heimilað verði að sameina leyfi. 

• Fontur er þeirrar skoðunar að veiðistjórn á grásleppu taki mið af leyfilegum heildarafla og 

markaðsaðstæðum.   

• Smábátafélag Reykjavíkur: Faxaflói verði sérsvæði á grásleppuveiðum eins og innri Breiða-

fjörður 

• Strandir: Grásleppuveiðar verði með óbreyttum hætti og dagafjöldi taki mið af leyfilegum 

heildarafla og markaðsaðstæðum. 

 

Aflamarkskerfið 

• Snæfell lýsir yfir stuðningi við aflamarkskerfið 
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Annað 

• Snæfell skorar á ráðherra að banna togveiðar með fiskibotnvörpu fyrir innan línu sem er 

dregin úr Öndverðarnesi í Bjargtanga. 

• Árborg:  Aðalfundur Árborgar leggur til að handfæraveiðar verði undanskildar 

hrygningarstoppi. 

• Aðalfundur Árborgar óskar eftir að heimilt verði að sleppa lífvænlegum fiski undir 50 cm sem 

veiðist á handfæri og línu. 

• Snæfell:  krefst frjálsra handfæraveiða smábáta á makríl. 

• Klettur harmar viðtökur ráðherra sjávarútvegs,  við erindi LS vegna dragnótaveiða í 

Skjálfanda.  Eindregið er lagt til að kröfuni um lokun Skjálfanda fyrir dragnótaveiðum verði 

haldið áfram þegar nýr ráðherra hefur tekið við keflinu. 
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