
Smábátafélagið Sæljón á Akranesi 

9.4.2018

Stjórn Smábátafélagsins Sæljóns á Akranesi mótmælir harðlega frumvarpi 
atvinnumálanefndar um breytingu strandveiðikerfisins nr. 116/2006 
Það ætti öllum aðilum að vera ljóst sem reynslu hafa af strandveiðum hvort það 
eru þeir sem að reglusetningu koma eða þeirra sem veiðarnar stunda að góður 
ásetningur með þessu frumvarpi um að minnka ágalla mun engan vegin nást. Það 
jafnræði sem gilt hefur á milli svæða er ógnað, mismunun á milli svæðanna mun 
stór aukast:
Með því að lokanir verða ekki svæðisskiptar þegar að skilgreindum heildarafla er 
náð leiðir einfaldlega til þess að mun fleiri munu sækja á það svæði sem mestan 
afla hefur gefið og mun gefa. Dagafjölda til veiða í Faxaflóa mun fækka frá því 
sem verið hefur og afli minnka.
Að sjálfsögðu er tekið undir það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu 
að strandveiðarnar hafi reynst heilladrjúg nýbreytni innan stjórnkerfis fiskveiða . 
Það skal vera öllum ljóst að það er komið til þess að vera. Að þróa það áfram er 
nauðsynlegt en vandasamt verk. Til þess þarf kjark og þor. E f þetta frumvarp, 
eins og orðanna hljóðan þess er, eigi í raun og veru að ná tilgangi sínum og 
jafnræðis gætt þarf að skoða kerfið miklu dýpra t.d. með því að 
strandveiðitímabilið ( fjórir mánuðir) byrji og ljúki á mismundandi tíma á milli 
svæða út frá eðli fiskgengdar á grunnslóðum við landið.
Sæljón hvetur stjórnvöld til þess að efla strandveiðikerfið. Ráðstöfunarréttur 
þeirra sem með aflaheimildir fara er tímabundinn. Það er stjórnvalda að ákveða 
reglur ráðstöfunarinnar. Allt útlit er til þess að aflaheimildir á þorski munu aukast 
í náinni framtíð því ætti stjórnvöldum að reynast það ljúft og skylt að efla þessa 
heilladrjúgu nýbreytni innan stjórnkerfis fiskveiða.

(Ef það á að skilja þetta svo að á öllum svæðunum verði veiðar stöðvaðar eftir 12 veiðiferðir 
hvort sem menn hafa náð heildarviðmiðuninni í mánuðinum eða ekki mun það virka til 
skerðingar á svæði D. Þar hafa menn róið mun fleiri daga en 12 í júní og júlí.
Þar eru menn sjaldan með fullan skammt en bæta það upp með fleiri róðrum.
I  maí hafa margir dagar fallið út vegna gæftaleysis og í ágúst er lítið að hafa.)


