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Sæl öll.
Héðan frá Drangsnesi er allt gott að frétta grásleppuvertíð í fullum gangi, góð veiði, veður gæti verið 
betra. Menn eru vongóðir að verð verði þolanlegt og hrognin seljist.
Það sem ég hef áhyggjur af er frumvarp sjávarútvegsráðherra um að makrílveiðar smábáta verði 

settur í kvóta sem ég tel engar forsendur fyrir.
Við höfum verið að vinna og veiða makríl síðustu tvö sumur og gengu veiðar sérlega vel á 
Steingrímsfirði 2013, en þá var makríllinn hér í firðinum í miklu mæli og höfðum við mikið að gera hér 
í Fiskvinnslunni Drangi á Drangsnesi. Síðan gerðu fleiri bátar sig klára til veiða árið 2014 (sem kostaði 
5 til 8 millj. á bát) sem gengu ekki eins vel, makríllinn er óútreiknanlegur og getur verið erfiður og 
reynt mikið á þolinmæðina. Veiðin var misjöfn hjá bátunum okkar á Hólmavík og Drangsnesi, sem 
nær eingöngu lönduðu afla sínum til vinnslu hér á Drangsnesi og sköpuðu mikla vinnu hér síðasta 
sumar og frystum við rúm 300 tonn. Sá bátur sem veiddi best fékk 70 tonn.
Keyptur var nýr lausfrystir og honum komum fyrir. Það sem gerir þessa vinslu fýsilega er að geta 
veitt við vinnsludyrnar því þessi fiskur er mjög viðkvæmur fyrir geymslu og þolir flutning ekki 
vel tímans vegna og einnig þarf að halda öllum kostnaði í lágmarki .

Makríll hefur reynst mjög vel í beitu, veiði góð á hann og hann sparað gjaldeyrir.
Nú er gert ráð fyrir að okkar bátar fái nánast engan kvóta til þessara veiða þar sem þeir byrjuðu ekki 
veiðar fyrr en 2013 og 2014. Hinsvegar á að hygla þeim sérstaklega sem hófu þessar veiðar fyrr.
Og mönnum fengin meiri kvóti en þeir hafa nokkru sinni veitt. Það getur engan veginn gengið.
Síðan er lagt til óhóflegt veiðigjald sem kemur endanlega í veg fyrir að menn leggi sig eftir makril.

Síðasta sumar fengu bátarnir 80 til 90 kr fyrir kílóið og eru markaðsaðstæður mun lakari fyrir 
komandi ár og af og frá að þessi ofurskattur geti gengið upp. Ef þjóðin þarf að fá þetta mikið fyrir 
fiskinn úr sjónum getur hún sótt hann sjálf.
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