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E
rtu búinn a! koma "ér fyrir
me! kaffibolla vi! hönd? spyr
bla!ama!ur er Örn Pálsson,
framkvæmdastjóri Lands-

sambands smábátaeigenda (LS),
svarar í símann. „Já,“ segir hann.
„Og svo "essa d#rindisrandalínu frá
sí!ustu jólum sem ég var a! taka úr
frysti. Djöfull gó!.“

Bla!ama!ur getur ekki anna! en
sagt frá "ví a! ekki hafi fengist gó!
randalína frá "ví a! amma dó enda
smur!i hún kreminu svo "ykkt á
milli – a! akureyrskum si!.
„Heyr!u,“ segir Örn skyndilega.
„Ég sendi "ér mynd af "essari "ví
hún er ekta akureyrsk,“ bætir hann
vi! og l#sir "ví a! ekki sé fari! spar-
lega me! kremi! nor!an hei!a.

Eftir nokkurt hjal um tertumenn-
ingu er ekki annarra kosta völ en a!
snúa sér a! tilgangi samtalsins og
spyrja hva! sé efst á baugi í grein-
inni á komandi fiskvei!iári. „$a!
sem mér finnst mjög a!kallandi er
a! bæta ímynd sjávarútvegsins me!-
al "jó!arinnar. Mér finnst mjög al-
varlegt mál hversu umræ!an er or!-
in neikvæ! um greinina, landsmenn
ekki nógu jákvæ!ir gagnvart sjávar-
útveginum,“ svarar Örn.

„Menn mega ekki gleyma "ví a!
fólk eins og félagsmenn okkar, "eir
eiga allt undir "ví a! kerfi! haldist í
stórum dráttum óbreytt. $eir hafa
byggt upp sín fyrirtæki me! "a! fyr-
ir augum a! geta treyst á stö!ug-
leika og sátt,“ bætir hann vi!.

Líta jákvætt á strandvei!ar

Örn segir hins vegar til "ætti innan
sjávarútvegsins sem hafa jákvæ!a
ímynd og bendir á strandvei!arnar
en vei!itímabilinu lauk fyrr í mán-
u!inum eftir a! vei!iheimildir sem
rá!stafa! var kláru!ust. Mikilvægt
sé a! efla "essar vei!ar og tryggja
me! lögum öllum strandvei!ibátum
48 vei!idaga. „$a! er a! hverjum
bát séu trygg!ir tólf dagar á mán-
u!i og strandvei!itímabili! nái yfir
fjóra mánu!i.“

Hann telur vel hægt a! leysa
"ann vanda a! tryggja nægar vei!i-
heimildir innan ramma vei!irá!-
gjafar Hafrannsóknastofnunar fyr-
ir 48 daga. Telur hann strandvei!ar
og línuívilnun best heppnu!u vei!-
arnar innan atvinnu- og bygg!a-
kvótakerfisins sem fer me! 5,3% af
útgefnu aflamarki. „$á eiga ein-
faldlega "eir sem eru í "essum hóp-
um [strandvei!um og línuívilnun]
a! njóta forgangs a! vei!iheim-
ildum innan "essa 5,3 prósenta. $a!
sem ver!ur eftir fari í bygg!akvót-
ana og "á fyrst og fremst til dag-
ró!rabáta, "ví "a! eru "eir sem
gefa bygg!arlögum líf og "urfa
mest á "essum heimildum a!
halda.“

Strandvei!arnar skipa sífellt
mikilvægari sess í atvinnulífinu a!
sögn Arnar. „Í sumar voru um 700
bátar á strandvei!um og "á a!
minnsta kosti jafn margir sem hafa
atvinnu af "essu á sjó. $a! eru allt-
af a! koma inn n#ir a!ilar sem eru
a! uppgötva a! "etta eigi vel vi! "á.

Já og vel á minnst; nánast allt selt í
gegnum fiskmarka!i og fjölmörg
störf í landi sem fylgja.“

Áhyggjur af sker!ingum

Veruleg sker!ing ver!ur á útgefnu
aflamarki í "orski á n#ju fiskvei!iári

og nemur lækkun milli ára 13%.
„$etta ver!ur erfitt ár,“ segir Örn.
„Menn eru a! reyna a! kaupa meiri
heimildir til a! draga úr áhrifum
sker!ingarinnar en djúpt er á "eim.
„Stærri útger!irnar hafa forgang í
a! ná "essum vei!iheimildum til
sín.“

Í ljósi "essa er bla!ama!ur knúinn
til a! spyrja um afstö!u sambands-
ins til hugmynda um a! fyrna vei!i-
heimildir sem fyrir eru og setja á
uppbo! og selja hæstbjó!anda.

„$etta er ákve!i! vandamál og vi!
viljum a! fari! sé mjög varlega í all-
ar svona breytingar. Ef veri! er a!
tala um uppbo! – a! "a! ver!i ofan á
a! komandi stjórnvöld hafi "a! á
stefnuskrá sinni a! bo!nar ver!i upp
vei!iheimildir – ver!ur a! leggja
mikla áherslu á a! haga útbo!um
"annig a! hægt sé a! tryggja vei!i-
heimildir til "essara minnstu a!ila,
a! "eir njóti ákve!ins forgangs, a!
"eirra réttur sé varinn.“

Hann segir a! LS standi vör! um
vei!irétt félagsmanna. Uppbo! e!a
fyrning hafi ekki veri! á dagskrá hjá
núverandi stjórnvöldum og "ví ekki
veri! rætt innan LS. Hann telur litl-
ar líkur á a! breyting ver!i "ar á, en
ef svo ver!ur "urfi a! sko!a vand-
lega hvernig útfærslum ver!ur hátt-
a! ver!i "a! stefna stjórnvalda a!
fara hina svoköllu!u fyrningarlei!
og bjó!a upp heimildirnar.

Taki gjald af stærri útger!um

$á beinir Örn máli sínu a! vei!i-
gjöldunum og bendir á a! oft sé
minnst á aukna gjaldtöku af n#tingu
sameiginlegrar au!lindar. „Ver!i
ger! krafa um slíkt hef ég vi!ra! "á
hugmynd a! álag ver!i sett á vei!i-
gjald hjá "eim sem eru komnir yfir
ákve!i! efra mark í vei!iheimildum.“
$annig ver!ur, a! mati hans, dregi!
úr "eirri "róun sem hefur leitt af sér
aukna sam"jöppun í greininni og
komi! til móts vi! kröfuna um aukna
gjaldheimtu, en "ó "annig a! "a!
komi ekki ni!ur á smærri útger!um.

A! lokum kve!st framkvæmda-
stjórinn sannfær!ur um a! "a! sé
töluvert meira af #su í hafinu um-
hverfis Ísland en fiskifræ!ingar
telja. „$a! ver!ur a! auka vi! #su-
kvótann á [komandi] fiskvei!iári.
$ær vei!iheimildir sem hafa veri!
gefnar út eru of litlar mi!a! vi! "á
#sugengd sem nú er. Me! óbreytt-
um aflaheimildum endurtaka sig
sömu vandræ!in og veri! hafa á yfir-
standandi fiskvei!iári a! heimildir í
#su duga ekki til a! ná "orskinum.
$á var bætt vi! #sukvótann, sem ég
tel eins#nt a! ver!i a! gera á næstu
mánu!um.“

„Alvarlegt mál hversu umræ!an er or!in neikvæ!“

Morgunbla!i!/Eggert

Smábátaútger!irnar setja svip sinn á
bygg!ir landsins. Sérstaklega "egar
strandvei!arnar fara fram.

Ímynd greinarinnar er
stærsta vi!fangsefni
sjávarútvegsins á kom-
andi fiskvei!iári a! mati
framkvæmdastjóra
Landssambands smá-
bátaeigenda. Leggur
hann til breytt fyrir-
komulag vei!igjalda og
aukna áherslu á dag-
ró!rabáta í rá!stöfun
atvinnu- og bygg!a-
kvóta.

Morgunbla!i!/Eggert

Örn Pálsson leggur til a! aukin vei!igjöld ver!i lög! á útger!irnar me! mesta aflamarki!.

Morgunbla!i!/Líney Sigur!ardóttir

Boltafiski landa! a! morgni í #órshöfn á dögunum.
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Aflaver!mæti á strandvei!um
sumarsins er um fjórir milljar!ar
króna og er vertí!in sú stærsta í
"rettán ára sögu strandvei!a vi!
landi!. Aldrei hefur meiri afli
komi! á land e!a alls 12.146 tonn,
"ar af 11.139 tonn af "orski.

Aflahæsti báturinn á vertí!inni
var Agla ÁR 79 sem kom alls me!
51 tonn a! landi, en Agla reri á
svæ!i A, frá Arnarstapa til Sú!a-
víkur. Á B-svæ!i, frá Nor!urfir!i
til Grenivíkur, var Jón Magg ÓF
aflahæstur me! 38,6 tonn. Lund-
ey #H var aflahæst á C-svæ!i, frá
Húsavík til Djúpavogs, me! 38
tonn og Snjólfur SF 65 á D-svæ!i,
frá Hornafir!i í Borgarnes me! 46
tonn.

Me!alafli á bát var 18 tonn,
sem er 349 kílóum meira en í
fyrra. Me!alafli á bát í ró!ri var
673 kíló, aukning um 15 kíló á dag
frá sí!asta ári. Leyfi til vei!a
fengu 688 bátar og löndu!u 672
"eirra afla. Flestir voru bátarnir á
A-svæ!i í ár eins og venjulega, en
"ar landa!i 261 bátur afla. Mestur
fjöldi á strandvei!um var ári!
2012 "egar 759 bátar stundu!u
vei!ar.
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