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Axel Helgason, formaður 
Landsambands smábáta-
eigenda, segir að útreikn-
ingar á meðafla séu 
byggðir á fáum veiðiferð-
um, sem ekki séu dæmi-
gerðar fyrir veiðarnar.

GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@fiskifrettir.is

Okkar menn eru í mikilli 
óvissu um hvaða áhrif þetta 
hefur á þeirra hag,“ segir 

Axel Helgason, formaður Lands-
sambands smábátaeigenda, um 
afturköllun MSC-vottunar vegna 
grásleppuveiða.

Vottunarstofan Tún tilkynnti 
um afturköllun vottunarinnar 
stuttu fyrir áramót og ástæða 
hennar er sú að meðafli við 
veiðarnar hafi verið umfram 
viðmiðunarmörk. 

Axel segir hins vegar vinnu-
brögðin við útreikninga á með-
afla engan veginn standast 
skoðun. 

„Vottunin er felld út af þrem-
ur tegundum, það er landsel, út-
sel og teistu. Þeir byggja þetta á 
tveimur skýrslum, annarri frá 
Hafró og hinni frá fuglavernd-
unarsamtökunum Birdlife 
Inter national. Í báðum þessum 
skýrslum eru gögnin fengin úr 
fáum veiðiferðum og þau síðan 
uppreiknuð yfir á allar veiði-
ferðir flotans með lítið eða ekk-
ert tillit til staðsetningar, tíma 
eða dýpis.“

Þannig segir hann að í Bird-
life-skýrslunni séu gögn úr 31 
veiðidegi uppreiknuð yfir á tæp-
lega 7.000 veiðidaga 240 báta.

„Þessi 31 veiðiferð skilaði 35 
fuglum, og 29 af þeim komu í 
netin í innanverðum Breiða-
firði á grunnum sjó, en sex komu 

fyrir  norðan land. Hins vegar er 
vitað að í djúpu netunum fyrir 
norðan land er engin teista að 
koma. Það er engin leið að nota 
Breiðafjörðinn til að uppreikna 
á veiðarnar fyrir norðan.“

Hann segist ekki sjá betur en 
að Hafró noti álíka vafasama 
aðferð fyrir útreikninga sína 
á sel í meðafla. En Hafró hef-
ur neitað LS um gögn úr veiði-
eftirlitsferðum sem notuð eru 
til að fella vottunina.

„Þótt þeir viti vel að dreifing-
in á útsel er ekki allt í kringum 
landið þá uppreikna þeir sínar 
tölur samt fyrir landið án þess 

að skipta því í svæði og reikna 
út frá hlutfalli sela á viðkom-
andi svæði með tilliti til neta-
fjölda. Við eigum að vera að 
drepa 2.870 seli af stofni sem 
telur 4.200 dýr, það hljóta allir 
að átta sig á að það er ekki heil 
brú í þessu.“

Hann segir að dýpi netanna 
skipti máli og einnig sé mikil-
vægt að vita hvenær á veiðiver-
tíðinni þeirra sé vitjað.

„Samkvæmt mínum upplýs-
ingum voru þessar eftirlits-
ferðir yfirleitt farnar í upphafi 
vertíðar, sem er mjög bagalegt 
því flestir selir koma í netin úr 

fyrstu vitjunum vertíðarinnar 
á hverju svæði.“ Þá segir Axel 
smábátasjómenn setta í afar 
erfiða stöðu gagnvart þeim sem 
krefjast vottunarinnar.

„Það er talið sjálfsagt að varan 
eigi að vera vottuð til að komast 
í búðir. Síðan geta þeir fellt vott-
unina með ónýtum gögnum og 
við höfum í raun ekkert um það 
ferli að segja. Við eigum bara að 
sjá um að minnka meðaflann og 
bæta skráningu, en í rauninni er 
kaupandinn að vottuninni Ice-
land Sustainable Fisheries, sem 
kaupir hana fyrir hönd sinna 
rúmlega 50 hluthafa. Það eru 

þeir sem fá bréfið frá vottunar-
stofunni þar sem þeim eru gefn-
ir 90 dagar til þess að koma með 
aðgerðaráætlun. Við það er óhjá-
kvæmilegt að vera í samvinnu 
við okkur, þá sem veiða,“ segir 
Axel.

„Það er mín persónulega skoð-
un að við ættum að svara þessu 
þannig að vottunarstofan, Hafró 
og Birdlife fái 45 daga frest til að 
endurvekja vottunina. Það yrði 
hægur vandi með því að end-
urskoða vinnubrögð kringum 
þetta ferli og standa þannig und-
ir nafni sem ábyrgir vísinda- og 
vottunaraðilar.“
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Eigum á lager bursta í réttri 
lengd í línuspilin frá Beitir ehf.

Allt í spilin frá okkur...

Jónsvör 3, 190, Vogar, Ísland

Ert þú með 
rétta spilið?

Grásleppa í neti.  MYND/ÞORGEIR BALDURSSON

  Landssamband veiðifélaga

Leggst gegn 20.000 tonna eldi í Eyjafirði
Landssamband veiðifélaga (LV) 
gerir alvarlegar athugasemdir 
við áform Akvafuture um 20.000 
tonna fiskeldi í Eyjafirði. Lands-
sambandið telur ótímabært með 
öllu að ráðast í umrædda fram-
kvæmd.

Þetta kemur fram í fréttatil-
kynningu.

Þar segir að ljóst sé af mats-
áætlun að eldiskvíar fyrirtæk-
isins hafi verið notaðar í skamm-
an tíma í Noregi og lítil reynsla 
komin á hversu fiskheldar þær 
eru. Sá búnaður sem stend-
ur til að nota (svokallaðar lok-
aðar kvíar sem byggir á tækni 
AkvaFuture) hefur ekki verið 
prófaður við íslenskar aðstæð-
ur. Tilgreindur búnaður er að-
eins gefinn upp fyrir ölduhæð 

að tveimur metrum  og „telur 
Landssambandið að slíkan bún-
að verði að meta mjög ótraustan 
við íslenskar aðstæður“.

Það er óforsvaranlegt með 
öllu að ráðast í stórfellt sjóeldi á 
allt að 10 milljónum laxa í svo 
veikburða búnaði, sem engin 
reynsla er komin á við íslenskar 
aðstæður, í námunda við helstu 

laxveiðiár á Norður- og Austur-
landi, segir í tilkynningunni. 
Landssambandið telur að í ljósi 
þess að engin reynsla er á notk-
un þessa kerfis í sjókvíaeldi við 
Ísland, verði að meta hættu á 
slysasleppingum frá eldinu með 
sama hætti og um hefðbundnar 
sjókvíar sé að ræða.
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