
Til laga frá nefnd LS um fr jálsar handfæraveiðar 
 
Undirrituð voru kosin af aðalfundi LS 2011 til að fjalla um frjálsar handfæraveiðar og 
koma með tillögu sem stefnt gæti til þess að því markmiði verði ná í veiðiréttabaráttu 
Landssambands smábátaeigenda. 
 
Nefndarmenn fara fram á að aðalfundur LS 2012 fjalli um niðurstöðu nefndarinnar. 
 
1.  Ti l laga að breytingum á núgildandi reglum um strandveiðar.  
a. Strandveiðibátum verði heimilt að veiða alls 2.594 tonn að ufsa sem teljist 

ekki til viðmiðunar.  Aflamagnið er samanlagður afli strandveiði-báta 2011 og 
þess ufsaafla sem brann inni í krókaaflamarkskerfinu að meðaltali síðastliðin 
tíu fiskveiðiár.  
Við ufsaveiðar minnkar sókn í þorsk og því um óverulega aflaaukningu að 
ræða.  

b. Hvati til aukinnar sóknar í ufsa yrði með því að hafa þorskígildisstuðul á 
honum 0,30 í stað 0,61. 

c. Að eignarhlutur í strandveiðibát verði að lágmarki 25% þannig að viðkomandi 
uppfylli ákvæði laganna um lögskráningu sem er forsenda fyrir strandveiðleyfi 
2012. 

 Eftirfarandi undantekningar verði á ákvæðinu: 
1. Vegna veikinda eða slysa eiganda sem leiða til þess að viðkomandi  

getur ekki róið.  
2. Þegar barn eiganda rær, enda sé eignarhald báts á einni hendi eða  

að jöfnu í eigu foreldra.  
3. Þegar einn hlutur jafnra eignarhluta er minni en 25%, enda  

vandséð hvernig hægt verði að róa þeim bát þegar fleiri en fjórir eiga í 
hlut. 

  
2.   Strandveiðikerf i  t i l  f ramtíðar 
LS skori á stjórnvöld að gefa strandveiðar frjálsar með þeim takmörkunum sem nú 
eru:  
• 4 dagar í viku   
• hver dagur 14 klst.  
• 650 þorskígildis kíló að hámarki hvern dag 
• 4 rúllur hver bátur 
• 4 mánuðir á ári  
• veiðitímabil:  maí - ágúst. 
• svæðaskipting verði óbreytt 
• að afli í strandveiðikerfinu verði utan aflahlutdeildar. 
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