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From: Gummi og Harpa [mailto:gek@snerpa.is]
Sent: 14. janúar 2007 22:50
To: Ingvar Þór Sigurðsson
Subject: Vélstjóra og vélavarða réttindi.

Nefndarritari samgöngunefndar,
Ingvar Þór Sigurðsson

V/ samtais við Guðmund Halivarðsson formann.

Bestu kveðjur,

Guðmundur E. Konráðsson 
Konráð G. Eggertsson 
Haraldur Á Konráðsson

Er ekki hægt að miða vélstjóra eða vélavarða réttindi bara við stærð vélar, en ekki stærð 
báta, og allt yrði einfaldara. Bátur sem er 1 lmetrar getur verið með nákvæmlega sömu 
vél og bátur sem er 13 metrar. Svo það er mjög skrítið að geta verið vélstjóri eða 
vélavörður á 11 metra bát, en ekki 13 metra bát með sömu vél.
Það er talað um 14 tíma og kannski er það í lagi fyrir nýjustu bátana í dag sem ganga um 
og yfir 30 sjómílur. En við sem erum með þessa svo kölluðu vertíðar báta af gömlu 
kynslóðinni sem ganga 7 - 9  mílur, við getum ekki búið við þessa 14 tíma reglu.
Sem dæmi með okkar útgerð, þegar rækju veiðar byija aftur innfjarðar yrðum við að vera 
3 í áhöfii. Við erum að fara á sjóinn kl 05:00 og í land aftur kl 20:00 -  23:00. Við gætum 
ekki verið 2 í áhöfii, við gætum ekki gert út á þetta. Ef ég skil þetta rétt þá geta menn 
róið ef þeir hafa vélaverkstæði í landi.sem þeir fá þjónustu hjá, en þeir menn eru ekki um 
borð í bátunum ef eitthvað bilar úti á sjó. Ég veit dæmi þessa að bátur var dreginn í land 
með stíflaða hráolíu síu og það er ekki gaman að lenda í því í brælu og kannski stutt í 
landið. Eg get nefnt sem dæmi, við komum í land á Hvammstanga, þar voru 2 ungir 
menn í nýjum bát með yfir 600 hestafla vél. Annar þeirra sagði mér að báturinn gengi 
yfir 26 mílur svo ég spurði hvemig vél væri í bátnum. Hann vissi það ekki. Þama var 
enginn vélstjórí. Við vorum við bryggju fyrir aftan þennan bát og hjá okkur varð að vera 
skipstjóri, vélstjórí og stýrimaður. Báturinn hjá okkur gengu 8 mílur, hjá okkur er mjög 
gott og stórt vélarrúm en á þessum litlu bátum er ekki hægt að skipta um skoðun er þú 
kemur niður í vél og mjög oft þarf að opna hlera á dekki til að gera við smávægilega hluti 
og það er ekki hægt úti á sjó.
Eg held að það sé verið að sníða þessi lög að þessum nýju hraðfiskibátum. En þið megið 
ekki gleyma okkur þessum gömlu vertíðarbátum. Við erum ekki margir eftir og ég held 
að enginn sé búinn að átta sig á þeim breytingum sem verða fyrir okkur á þessum bátum. 
Þetta er spuming um að við getum haldið áfram.
Og svo að lokum er alveg með ólíkindum að réttindi allra skuli hækkuð nema þeirra sem 
hafa 30 tonna réttindi. Nema ef þeir eru að flytja farþega alt að hundrað manns, þau 
réttindi vom stækkuð í 80 tonn fyrir nokkrum ámm. En þeir sem flytja dauðann fisk 
fengu ekki stækkuð sín réttindi.
Þess vegna spyr ég er minni ábyrgð að vera með allt að 100 farþega en að flytja 2 til 5 
tonn af fiski. Ég held ekki, því ef fiski báturinn sekkur þurfa bara 2 menn að bjarga sér,
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en sá sem fékk réttindin sín stækkuð þarf að bjarga 102. Að lokum vona ég að þetta verði 
skoðað með okkur á gömlu bátunum í huga.
Það má líka sjá í lögskráningu hvaða menn það em sem hafa 30 tonna réttindi í dag, og 
hafa verið að róa undanfarin ár og hafa reynslu til skipstjómunar. Og hægt væri að 
stækka þeirra réttindi upp í 80 tonn eins og hjá þeim sem stjóma farþegabátum.

Með fyrirfram þökk.

Guðmundur E. Konráðsson 
Konráð G. Eggertsson 
Haraldu Á. Konráðsson 
Isafirði


