
Umsögn um þingskjal 611 -  429 mál.

Frumvarp til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. Nr 116/2006 strandveiðar.

Fyrir hönd Félags smábátaeigenda á Austurlandi lýsir ég andstöðu við þá hluta frumvarpsins 
sem fjalla um stöðvun strandveiða þ.e. í 1 gr annarri málsgrein „stöðvað strandveiðar þegar 
sýnt er að heildarafli strandveiðibáta fari umfram það magn“. Það er afar brýnt að halda 
svæðaskiptinu þeirri sem hefur verið notuð síðan strandveiðar hófust til að tryggja að veður 
og misjöfn aflabrögð komi ekki í veg fyrir að einstakir landshlutar verði ekki af allri veiði, þ.e. 
að heildarafli sem ætlaður er til strandveiða verði ekki búinn áður en strandveiðimenn 
einstakra landshluta sem vegna veðurs og/eða lítillar veiði hafi komist á sjó.

Lagt er til að sú breyting sem lögð er til gildi einungis um eitt svæði strandveiða, svæði A.

Greinargerð:

Á árinu 2017 var upphafsviðmiðunarafli 9.200 tonn sem dugði í maí, júní og júlí fyrir svæði B, 
C og D. Í ágúst var viðmiðun hækkuð um 560 tonn. Aflaviðmiðun dugði fyrir svæði D, en 
ekki á öðrum svæðum. Veiðidagar í ágúst urðu 10 talsins á svæðum B og C, en 8 á svæði A.

Samkvæmt útgefinni reglugerð 607/2017 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2017/2018 
verður upphafsviðmiðun til strandveiða 10.200 tonn. Ætla má að það verði til að veiðidögum 
á svæðum B og C fjölgi um tvo í ágúst, verði 12 af 17 leyfilegum.

Þegar framangreint er haft í huga telur Félag smábátaeigenda á Austurlandi að sú tilraun 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir nái einungis til A svæðis. Viðbótarafli 1.000 tonn (sem 
frumvarðið gerir ráð fyrir að verði til aukningar á veiðiheimildum til strandveiða verði farið í 
tilraun til breytinga á strandveiðum til ein árs) fari óskiptur til að auka veiðiheimildir á því 
svæði og heimildum (10.200 tonn) sbr. reglugerð 607/2017 verði skipt upp með sama hætti 
og verið hefur.

Það er óbreytt skoðun Félags smábátaeigenda á Austurlandi að veiðikerfi til strandveiða eigi 
að vera 4 dagar í viku, frá maí til ágúst. Það markmið hefur náðst á svæði D og er langleiðina 
að nást á svæðum B og C. Tilraun til breytinga eigi því eingöngu að ná til svæðis A og nefnd 
aukning um 1.000 tonn gangi óskipt til hækkunar aflaviðmiðunar þar.

Félag smábátaeigenda á Austurlandi fagnar þeirri breytingu á ufsa sem VS afla. Á grundvelli 
þess að 35 þúsund tonn af veiðiheimildum í tegundinni hafa ekki nýst á síðustu þremur 
fiskveiðiárum leggur félagið til að allur ufsi sem veiddur verður á strandveiðum 2018 teljist 
ekki með til útgefinnar viðmiðunar til strandveiða.

Borgarfirði eystra 4. apríl 2018. 
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