
Strandveiðifrumvarp með / án forgjafar.
Komið þið sæl.

Þá er komið út enn eitt frumvarp,sem ég held að sé alveg kol ómuglegt og sé bara afturför og 
ekki fallið til sátta um íslenskan sjávarútveg.

TILLÖGUR.

1.) Leyft verður að róa á sunnudögum til og með Föstudegi ef þurfa þykir á svæði A,B,C,D, í 
Maí, Júní, júlí, Ágúst .

Þar sem t,d þeir sem róa fyrir suðurströndinni ,Faxaflóa og f,l stöðum eru að veiða fyrir opnu 
úthafi og hafa ekki sömu möguleika og aðrir staðir sem hafa firði og flóa til að stunda veiðar 
þegar veður eru válynd. Það kemur oft fyrir að það er einmuna blíða hér fyrir opinni 
suðurströndinni um helgar og kemur fyrir að þetta er kannski besti dagur 
vikunnar(sunnudagur) og bræla virka veiðidaga. Vek athygli á því að Sunnudags afli er þá 
seldur á mánudegi eins og afli aðra daga sem er seldur daginn eftir og Föstudagsafli er þá í 
flestum tilfellum seldur í fyrirfram sölu á mörkuðum ,sem getur henntað öðru meginn á 
landinu þó það henti ekki hinu megin á landinu í það skiptið og aflin jafnast út á milli svæða, 
þannig að það þarf ekki að vera of mikið framboð þann dag frekar en annan þegar menn geta 
valið sér blíðu dag á viðkomandi svæði.

2.)Ráðherra sjái til þess að úthlutað verði á viðkomandi svæði A,B,C,D, þeim afla sem til þarf 
til að viðkomandi bátur geti lokið sínum 4 dögum í hverri viku Maí,Júní ,Júlí, Ágúst, sem 
menn hafa verið að ná.
Til vara tryggir ráðherra nægar aflaheimildir til að allir sem sækja um strandveiðileyfi verði 
tryggðir 12 dagar í mánuði á hvern bát, Maí, júní, júlí, Ágúst, sama hvaða landsvæði er um að 
ræða og ráði hver og einn hvenær hann sækir sína daga.

3.)Landaður afli í Ufsa telji sem meðafli og telji ekki til Strandveiðiafla.

Vek athygli á að verð fyrir ca 4-6 tonn af Ufsa samsvara einu tonni af Þorski í sölu á 
mörkuðum um þessar mundir og er enginn að fara að ná því á þessum klukkustundum sem 
viðkomandi hefur til að vera á sjó per dag. E f einhver sér sér hag í því að veiða einhver 
Ufsakíló þá er ekki verið að veiða þorsk á meðan nema hinir sem geta verið að veiða þorsk 
þann daginn sem bitnar á hinum sem er að veiða Ufsa.
Það er nóg af ónýttum heimildum í Ufsa ár hvert sem falla ónýttar niður og þarf þar af 
leiðandi ekki að teljast sem Hafróafli (vs) afli.
Auðlindargjald af því gæti verið ca 4,3% af seldum afla og væri tekið af sölu á markaði.

4.) Við skoðun báta verði skylt að hafa um borð þar til gerð ruslaílát að lágmarki 0,15 
rúmmetrar eða stærra ef þurfa þykir fyrir báta að 15 tonnum fyrir plast og annan úrgang og 
skylt að koma með það að landi til förgunar í þar til gerðum sorpílátum .

Sjórinn er fullur af fiski og hef ég aldrei séð annað eins af fiski síðustu 3-4 ár og er ég búinn 
að vera við þetta frá því fyrir daga kvótakerfisins eða upp úr 1970.Það er ekki vandamálið 
,frekar að það fari að verða of mikið af fiski. Það er nú bara verið að tala um nokkur kíló af



fiski í heildarmyndinni ,ef það er frekar til að skapa meiri sátt um kerfin sem við þurfum að 
vinna eftir.
Þetta er nú ekki meiri afli til leiðréttingar en svo sem góður afli tveggja frystitogara í einn 
mánuð fyrir alla þessa ca 600 báta.
E f einhver veit ekki hvernig þetta var fyrsta árið sem var úthlutað í þetta kerfi þá var það allt 
tekið utan aflamarks. Síðan var það tekið af þeim og þar af leiðandi mér sem hafði verið að 
fjárfesta og kaupa aflamark og minnkaði þar af leiðandi mín og annara úthlutun.
Miðað við að úthlutun var tekin utan aflamarks fyrsta árið og þorskstofninn hefur bara 
stækkað síðan ,ætti að vera svigrúm til að allir landshlutar gætu setið við sama borð í þessum 
efnum og menn stundað þetta í sinni heimabyggð.
Það háttar nú samt þannig til að til dæmis hér í Vestmannaeyjum er þorskur farinn af 
veiðislóðinni í Júlí og Ágúst og hafa menn verið þá að leita sér að Ufsa til að fá eitthvað upp í 
kostnað. Oftar en ekki hafa menn ekki náð skamtinum sínum þó að um ufsa sé að ræða .
Fyrir norðausturlandi kemur fiskurinn aðallega í Júlí og Ágúst og er það þá þeirra aðal 
veiðitími.
Kannski væri það einhver sárabót og lausn að það yrði leyft að veiða ufsa frjálst utan 
aflamarks sem settur yrði í frjálsa sölu á fiskmarkaði með hámark 25% þorski sem meðafla í 
hverri veiðiferð , eitthvað að Norskri fyrirmynd . En En það er ekki gott að vera alltaf að gera 
hlutina erfiða og á ekki að vera okkar hlutverk í lífinu.
Tel að þessar litlu breytingar sem ég hef lagt til hér geti sætt öll sjónarmið og alla sem stunda 
þetta allt í kring um landið og ætti að geta verið pólitýsk sátt um þetta í þinginu og öllum liðið 
betur í hjarta sínu á eftir og gæti verið til framtíðar. En En það er kannski ekki ætlunin með 
þessu frumvarpi og leikurinn til þess gerður.

Þetta virðist nú vera meira hagsmunamál hver eigi að fá að veiða fiskinn eins og þetta lítur út 
núna.
Það heitir í golfi að menn hafi mismunandi forgjöf eftir gæðum spilarans.
Þetta frumvarp heitir á íslensku að vera með /án forgjafar í ólimpýskum veiðum.

Hér koma all flestar lægðir upp að suðurströnd íslands og hverrgi verra að gera út smábát á 
Íslandi en hér í Vestmannaeyjum og tala af mikilli reynslu í þeim efnum og hef líka gert út 
smábát og róið frá Vestfjörðum, norðurlandi og inni í Breiðafirði fjölda mörg sumur eða frá 
árinu 1997 til ársins 2005 á smábát og þekki alveg mismuninn á því og róa annarstaðar.

Það vaknar sú spurning hvort Ríkissjóður ætli að fara að styrkja þessar útgerðir sem eru settar 
skör lægra, með því að fara að borga flutning á bátunum á annað landssvæði og borga 
ferðakostnað hverrar fjölskyldu í hverri viku til og frá heimili sínu milli landsvæða þar sem 
afli er mestur.
Það getur ekki verið góð lausn að allir fari með báta sína á svæði A ( Vestfirðirtil ) að berjast 
um þessi fáu kíló sem má veiða. Þá er betra að hafa kerfið óbreytt.

Veit nú ekki hvernig þetta frumvarp er til komið .
Það væri gott að upplýsa um það við hvaða hagsmunaaðila var haft samráð við um þetta 

frumvarp sem nú liggur fyrir ,eða kom einhver með þetta að eigin geðþótta án samráðs við þá 
er málið varðar?. Óska bara eftir fullum svörum við því.
Trúi því ekki fyrr en ég tek á því að það séu þingmenn eða ráðamenn þessarar 
ríkisstjórnar sem smíða svona frumvarp í einhverri pólitískri skiptimynt fyrir eitthvað 
annað og séu að reyna að endurvekja kerfi sem stjórnvöld, þar með taldir sömu 
stjórnmálaflokkar og aflögðu svona útgáfu fyrir nokkrum árum. Nú er sem sagt ætlunin 
að endurvekja upp gamla drauga, með tilheyrandi kostnaði fyrir þessar útgerðir, sem



skornir voru úr snörunni á sínum tíma, smíðandi nýja báta,hægri / vinstri, hraðskreiða 
báta og skuldsetja sig upp í rjáfur.
E f nauðsýnlegt þykir að gera einhverja tilraun á kerfinu sem í frumvarpinu felast væri kannski 
rétt að gera hana á svæði A og setja í það ca 500-700 tonn.

Hollt og gott væri öllum sem að þessu máli koma, að setja sig
aðeins inn í málin.

Þetta eru ekki nein geimvísindi, þetta eru nú allt mannana
verk.
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