
Sjávarútvegsnefnd Alþingis
Umsögn um frumvarp til breytinga 

á fiskveiðistjórnunarkerfi
mál 448.



Núverandi kerfi.
• í lögum nr. 38/1990 er gert ráð fyrir 

hámarkseign útgerðarfyrirtæka 12% í 
þorski, 35% í karfa og 20% í öðrum 
tegundum.

• Þessi takmörkun á nú við í báðum kerfum 
óháð útgerðartegund.

• Tilgangur núverandi stjórnunar að leita 
hagræðis og efla sjávarútveg í landinu.



Stakkavík.
• Fyrirtækið stofnað 1988 af núverandi 

eigendum.
• Hefur byggt sig upp eingöngu í kringum 

krókaaflamark.
• Er í eigu Hermanns Ólafssonar og Gests 

Ólafssonar.
• Miklar væntingar til framtíðaruppbyggingar 

byggðar á krókaaflamarkskerfi.



Stakkavík
• Núverandi starfsemi.

-  Fjórir 15 tonna línubáta.
-  Sjö minni handfærabátar.
-  Er með tvo nýja 15 tonna báta í smíðum.
-  Hefur í viðskiptum þrjá 15 tonna línubáta og 

sex minni línubáta með landbeitningu.
-  Núverandi aflaheimildir eru um,

• Yfir 7% í þorski og um 11% í ýsu.
• Áframhaldandi uppbygging framundan.



Stakkavík
• Starfsemi.

-Á  vertíð um 50 manns í landvinnslu
-  Beitning í landi, 30 manns.
-  Sjómenn, 20 manns.
-  Samtals um 100 manns í vinnu þegar mest er.

• Útflutningur á ári um 1000 tonn af 
saltfiskafurðum og 1400 tonn af ferskum 
afurðum.



Stakkavík
• Eftir tilkomu stærri línubáta er afla landað 

hringinn í kringum landið,
-  Grindavík.
-  Sandgerði.
-  Keflavík.
-  Reykjavík.
-  Hafnarfjörður.
-  Siglufjörður.
-  Skagaströnd.
-  Djúpivogur.
-  Hvammstangi.



Niðurstaða
• Stakkavík hefur byggt öll sín framtíðarplön á þeim 

reglum sem nú eru í gildi.
• Hagkvæmni stærðar er kostur fyrir byggðalögin úti á 

landi.
• Forsendur fyrir byggingu nýrra báta er óbreytt kerfi.
• Forsendur brostnar fyrir núverandi rekstri ef selja þarf frá 

sér aflaheimildir.
• Fá fyrirtæki eru að kaupa aflaheimildir í 

krókaaflamarkskerfi, ekki hætta á of mikilli samþjöppun.
• Möguleg eign í krókaaflamarki m.v. tillögur er aðeins um 

1.600 tonn af þorski sem er Ijóst að er ekki mikið miðað 
við afköst stærri línubáta.



Niðurstaða
• Það er enginn neyddur til að selja bát og kvóta.
• Aðlögun þarf að vera t.d. eitt ár fram í tímann.
• Eignaréttarákvæði stjórnarskrár kveða skýrt á um 

að ekki megi svipta menn eignarétti sínum.
• Leggjum til að núverandi ákvæði haldi sér og 2. 

gr. frumvarpsins verði fellt niður.
• Til vara að hlutföll verði 7% í þorski og 11% í 

ýsu.
• Það er óásættanlegt að framtíð Stakkavíkur verði 

lögð í rúst með lagasetningu eftir á.
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Landssamband smábátaeigenda

9.jebrúor2006:
Hámark á krókaaflahlutdeild - stjórn LS fjallar um málið
Eins og greint hefur verið frá á þessum vettvangi er nú til meðferðar á Alþingi frumvarp 
sjávarútvegsráðherra um hámark á eignaraðild krókaaflahlutdeildar. Þar er lagt til að íyrirtæki 
megi ekki eiga meir en 6% af hlutdeild þorsks og þorskígilda og 9% í ýsu.
Margir félagsmenn hafa tjáð sig um frumvarpið og spurst fyrir um hversu hátt krókaaflamark 
sé verið að tala um miðað við úthlutun þessa árs. Hér skal upplýsingum um það komið á 
framfæri:
Þorskur.........1.614 tonn
Ýsa................1.091 tonn
ígildi......................2.463
Stjóm LS hefur verið boðuð til fundar föstudaginn 17. febrúar þar sem fjallað verður um 
frumvarpið. í kjölfar fundarins mun umsðgn um frumvarpið verða send tíl 
sjávarútvegsnefndar Alþingis.

Svör frá lesendum (3)
1. Undirritaður litur svo á að formaður og framkvæmdastjóri L.S. hafi verið umboðslausir, 

þegar þeir lýstu yfír ánægju sinni með frumvarp sjávarútvegsráðherra.Undirritaður lítur 
líka svo á að stjóm L.S.sé umboðslaus hvað snertir þetta mál þar sem ekkert hefur verið 
fjallað um það í félögunum sjálfum, þótt næg tækifæri hafi verið til þess.Kvótaþakið er 
alltof lágt og mismunar landshlutum,og virðist fyrst og fremst hafa þann tilgang.
Sgurgeir Jónsson.
Sigurgeir Jónson | 10. febrúar 2006 kl. 20:33 GMT | #

2. Mig langar aðeins að leggja orð í belg um þessa kvótaþaksumræðu sem er komin af stað, 
allflestum félagsmönnum að óvörum. Hvergi hefur verið boðað til funda um málið í 
aðildafélögum en samt er boðað til stjómarfundar L.S. Eiga þá formenn félaganna að fara 
með sína eigin skoðun á þann fund en ekki félagsmanna. Þær reglur og sú umgjörð sem 
er búið að skapa í krókaaflamarkinu eru sniðnar að því að bátar stækki og verði öruggaii 
kvóti er komin á flestar fisktegundir, dagakerfið liðið undir lok og handfæraveiðar vart 
stundaðar nema hjá sportbátum. Aflahæstu krókaaflamarksbátunum hefur verið hampað 
og þeir verið nefndir, frumkvöðlar, brautryðjendur og fleira í þeim dúr og ekki ætla ég að 
gera lítið úr þeim hér. Þeir fískuðu að mig minnir á milli 1300 og 1400 tonn á síðasta 
fiskveiðiári og verið afiahæstir undanfarin ár, ef fleiri fara að taka þetta upp eftir þeim, þá 
þarf ekki nema 50 - 60 báta til að fiska krókakvótann árlega. Þeir aðilar sem gera þá báta 
út hafa beðið um stækkun á krókabátunum upp í 30 tonn og það geta menn séð svart á
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hvítu hér á heimasíðu L.S. Það sem ég hef lesið eða heyrt um krókaþakið hefur annað 
hvort verið í Fiskifréttum eða á heimasíðu L.S. Þar hefur oftast borið á góma fyrirtækið 
Stakkavík frá Grindavík. Það er svolítið skrítið að þetta umtalaða krókaþak skuli vera 
eins og byggt utan um þá og þá held ég meira að seigja að þeir rekist vel upp í það. Er 
það tilviljun að 6% krókaþak í þorski er nærri því það sama og króka hlutdeild 
Stakkavíkur, og 9% krókaþak í ýsu nærri því það sama og krókahlutdeild Stakkavíkur. 
Hvað er prósentan í stóra kerfínu ? Er hún ekki 10 eða 12 prósent ? Hvemig stendur á 
þessu að prósentan er ekki sú sama í báðum kerfum ? Erum við ekki alltaf að bera kerfín 
saman ? Er eitthvað bogið við þetta? Ég er ekki að mæla fyiir hönd Stakkavíkur en ég get 
ekki orða bundist yfír þessu öllu. Við hverju bjuggust menn þegar leyfð var stækkun á 
bátunum uppí 12 tonn(en alþingi heimilaði upp í 15 tonn til að bátamir yrðu öraggari), 
héldu þeir að ekki yrði sótt meira með lengri línu og komið með meiri afla 1 land í hverri 
veiðiferð og eins þegar kvóta var deilt út í dagakerfinu, fyrir rúmu fískveiðiári, að enginn 
myndi selja sinn kvóta. Stakkavík gerir út marga krókaaflamarksbáta bæði 
línubeitningavélabáta og línubalabáta þar sem beitt er í landi og eru þeir að veiða og 
landa afla víðsvegar um landið. Þeir hefðu ekki keypt þær heimildir ef þær hefðu ekki 
verið til sölu. Kvóti er eitthvað sem er og verður takmörkuð aðlind og verður alltaf 
söluvara.
Að leyfa stækkun á bátunum er það sem veldur þessu ástandi, ég held að menn ættu að 
reyna að sjá hlutina í réttu ljósi áður en sett eru lög og reglur um eitthvað sem ekki getur 
gengið.
Stakkavík gerir út á milli 10-20 báta og það eru 2-3 menn á hverjum bát og svo 
beitningarmenn á flestum bátunum þetta eru talsvert mörg störf sem þeir eru að skapa og 
það fyrir utan vinnsluna. Ég held að þetta sé ekki slæmt mál, ef við hinsvegar leyfum enn 
meiri stækkun þá held ég að við þurfum ekki að spyrja að því það verður enn rneiri 
fækkun starfa við smábátaútgerð. Ég veit það vel að ég hef verið kallaður 
afturhaldsseggur og á móti framþróun af félögum mínum í Grindavík en, á meðan fleiri 
störf eru við smábátaútgerð þá er ég ánægður.
Halldór Armannsson | 11. febrúar 2006 kl. 13:49 GMT | #

3. Gott kvöld.
Eru menn hissa á, að við þessir lögskipuðu aðilar að LS séum ekki spurðir álits, þegar um 
stærri mál er að ræða? Eða hafa menn gleymt furðu fráfarandi sjávarútvegsráðherra á að 
ekki skyldi fara fram skoðanakönnun um vilja manna í sóknardagakerfinu sáluga, til 
dæmis.
Ekki átta ég mig á nauðsyn þessairar ákvörðunar ráðherra um kvótaþak,finnst þó líklegt 
að hér sé ein Vestfjarðadúsan á ferðinni í viðbót
Vilhjálmur Jónsson
Vilhjálmur Jónsson | 15. febrúar 2006 kl. 19:47 GMT | #

ÞHt svar. Vinsamlega skrifið undir fullu nafni. Nafnlaus innlegg verða fjarlægð af 
síðunni.
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