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Efni: 429. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 
116/2006 (strandveiðar).

Á 79. fundi sveitarstjórnar Langanesbyggðar fim mtudaginn 5. apríl sl. var lögð fram 
eftirfarandi bókun undir dagskrárlið 25. Bókunin var sam þykkt samhljóða og 
undirrituðum  falið að koma efni hennar á framfæri við Atvinnuveganefnd:

25. Bókun vegna frumvarps um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða
Fram er lögð tillaga að bókun vegna máls 429. frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 (strandveiðar):

Sveitarstjórn Langanesbyggðar lýsir sig sammála ýmsu sem fram kemur í framlögðu 
frumvarpi enda gæti það leitt til aukins öryggis, jafnræðis og eflingar 
strandveiðikerfisins í heild. Jákvætt er að í frumvarpinu er gert ráð fyrir auknum 
aflaheimildum í kerfið og litið er til aukins frjálsræðis varðandi val á veiðidögum.

Sveitarstjórn Langanesbyggðar leggst hins vegar alfarið gegn þeim hugmyndum sem 
lúta að því að hafa landið allt sem einn kvótapott fyrir strandveiðar þar sem Fiskistofa 
hafi svo heimildir tilþess að stöðva veiðar þegar heildarmagni er náð. Slíkar breytingar 
munu valda miklum tilfærslum á því hvar strandveiðar munu verða stundaðar og 
stórlega veikja þau svæði sem megin veiðin er seinni hluta sumars. Að því leiti telur 
sveitarstjórn frumvarpið ganga gegn upphaflegu markmiði með strandveiðum þar sem 
leitast var við að styrkja sjávarbyggðir um allt land.

Sveitarstjórn Langanesbyggðar telur að frumvarpið óbreytt muni kollvarpa 
strandveiðum í sveitarfélaginu og valda óbætanlegum skaða á litlum og brothættum 
byggðarlögum svo sem Bakkafirði sem hefur verið ein aflamesta strandveiðihöfn 
landsins undanfarin ár.

Sveitarstjórn Langanesbyggðar skorar á sjávarútvegsráðherra að skilgreina áfram 
ákveðið magn til einstakra svæða eins og verið hefur og jafnframt að leitast verði við
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að ná fram jöfnuði í aflaverðmæti á milli svæða með því að láta aukningu aflamagns 
skila sér hlutfallslega hærra inn á svæði þar sem meðalaflaverðmæti í róðri hefur verið 
lægra.

Til máls tóku: Elías Pétursson, Björn Guðmundur Björnsson, Siggeir Stefánsson. Elías 
Pétursson veitti andsvar.

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að koma bókuninni á framfæri 
við atvinnuveganefnd Alþingis og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

Samþykkt samhljóða.

Hér með er þess farið á leit að ofangreind bókun fái umfjöllun í nefndinni sem umsögn 
sveitarstjórnar um frumvarpið.

B réfiþetta er sent með tölvupósti á nefndasvid@aithinai.is.

Afrit a f  bréfi þessu er sent með tölvupósti á nefndarmenn í  atvinnuveganefnd og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið

Virðingarfyllst 
f.h. Langanesbyggðar
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