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B.t. atvinnuveganefndar.
Sælt veri fólkið!
Fiskimiðin eru dýrmætasta auðlind okkar gegnum langa sögu. Á öllum tímum hefur skipst á 
velgengni með góðri fiskgengd og ár aflaleysis. Dæmi úr annálum frá miðöldum segja frá 
lestaferðum með aflahluti sem námu mörgum hestburðum og önnur dæmi segja frá 
mannfalli vegna hungurs í verstöðvum allt umhverfis land. Jafnvel við Breiðafjörð á 
Suðurnesjum átti enginn sig vísan frá ári til árs. Á 70 tonna fiskiskútu sem var stærsta skip 
Íslendinga, veiddust sumarið 1774 aðeins 269 þorskar. Þætti lítið á strandveiðunum í dag.
Hvaða ofveiði orsakaði þetta aflaleysi -  kannski veiddir of margir þaraþyrsklingar á ryðgaða 
öngla og vísifingursver hampfæri?
Nú erum við með fjölmenna stjórnsýslustofnun við að "rækta" upp nytjastofna í 
reiknilíkönum! Og aðra sem sinnir löggæslu sem gengur út á að glæpavæða nýtingu 
auðlindarinnar, finna glæpamennina og sekta þá! Og við erum búin að eignast nýtt hugtak: 
"jafnstöðuafli"! Er þetta í lagi -  hvað hefði verið sagt við sjómann í verstöð fyrir 300 árum 
sem hefði látið sér um munn fara slíkan andskotans þvætting eins og jafnstöðuafli? Hann 
hefði í það minnsta verið laminn duglega en á 21stu öld er þetta akademiskt málfar!
Við höfum auðvita vannýtt þessa auðlind stórlega um margra ára skeið og fáum engan 
bónus fyrir.
Við erum að hlusta á auglýsingar Gufunnar svonefndar æla yfir þjóðina tilkynningum um 
skyndilokanir vegna smáfisks! Hvenær tóku bændur upp á því að rækta upp fjárstofn með 

smálömbum en skoða ekkert hvort heyfengur hafi náðst til vetrar? Á nokkrum árum hefur 
okkur tekist að lækka meðalþyngd í 7 ára þorski umtalsvert með sturluðum 
friðunaraðgerðum á smáþorski.
Smáþorskur vex ekki nema hann hafi nóg að éta -  ótrúlegt!
Er það besta fiskveiðistjórnkerfi í heimi sem ber í sér brottkast og nær auk þess ekki enn 
nema hluta þess afla sem við veiddum við upphaf kvótakerfis? Af hverju gátu Færeyingar 
ekki notað okkar kerfi eftir að hafa reynt það í tvö ár?? Þeim leiðist að henda fiski í sjó og 
nota þess vegna sóknarmark þar sem því verður við komið.
Má ég treysta því að atvinnuveganefnd Alþingis lesi -  og lesi vandlega "Fiskikassann" 
heimasíðu Jóns Kristjánssonar fiskifræðings og taki yfirvegaða ákvörðun að loknum lestri -  
ákvörðun sem er óháð flokkspólitískum tengingum?
Við skulum hafa í huga að mikill fjöldi þjóðarinnar trúir því að stjórnun fiskveiða -  gegnum 
Hafró þar sem sitja í stjórn í meirihluta fulltrúar frá LÍÚ -  hafi það markmið að 
fiskveiðiauðlindin sé vannýtt til að viðhalda skortstöðu í aflaheimildum sem síðan viðheldur 
veðsetningarvirði aflaheimildanna hjá lánastofnunum.
Enginn þarf að segja mér, manni á 77unda aldursári og fyrrverandi starfsmanni við ríkismat á 
fiski og auk þess sjómanni mikinn hluta ævi að handfæraveiðar ógni viðkomu 
botnfisktegunda. Frelsi til handfæraveiða er sjálfsögð mannréttindi fólks í hinum dreifðu 
sjávarbyggðum og ef það friðar einhvern kerfisvísndapólitíkus þá væri svosem í lagi að þetta 
frelsi til handfæraveiða væri með einhverjum takmörkunum hvað varðar biskupinn og 

seðlabankastjórann, svo einhverjir séu nefndir sem ekki eiga lífshagsmuni undir fiskveiðum. 
Hvernig stendur á að í Barentshafi á að veiða á næsta ári milljón tonn af þorski? Ég ætlast 
ekki til að þið vitið svarið en bendi á að aldamótaárið 2000 fengu Rússar og Norðmenn 
aflaheimildir frá alheimsvísindastofnun um fiskveiðar sem námu 110 þús. tonnum! En þeir



veiddu líklega í það minnsta þrefalt og alltaf síðan veitt umfram ráðgjöf. Þetta sama ár 
fengum við Íslendingar sama aflamark í þorski og hvernig stöndum við í samanburðinum? 
Niðurstaða: Sjómenn eru ekki glæpamenn og sjómenn skynja betur en nokkur tölvulíkön 
hvenær aðgæslu er þörf við fiskveiðar. Og það er fjallgrimm vissa fyrir því að fiskistofnar 
verða ekki ræktaðir upp með friðun á soltnum smáfiski og það er áreiðanleg vissa fyrir því að 
100 sjö ára gamlir þorskar, 10 kg. að meðaltali skila meiri verðmætum en 100 jafngamlir 
þorskar sem eru 3 kg. að meðaltali.
Eru ekki allir nefndarmenn með það á hreinu að þeir eru vinnumenn þjóðarinnar en ekki 
einkavinir LÍÚ?
Og ykkur eru greidd laun fyrir að drýgja þjóðinni og kynslóðunum örlög.
Það hefur gleymst að reikna út hagkvæmni kvótakerfis og framsals fyrir sjávarþorpin þar 
sem mannlíf og lífshamingja fólks var sett á uppboðsmarkað LÍÚ.
Mér fannst mér bera skylda til að leggja lítið lóð á vogarskálar í þessu máli ef svo ólíklega 
skyldi nú vilja til að unnt reyndist að ná einverri vitglóru inn í bullið sem viðgengist hefur hér 
í stjórnun fiskveiða um þriðjung aldar.
Með kveðju!
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