
Sæl Viktoría/og nefndasvið Alþingis.

Ekki skil ég alveg hvert er verið að fara með þessum skrifum, ert þú að senda yfirlýsingu fyrir hönd 
allra trillukarla á Ströndum til nefndasviðs Alþingis??? Mér vitanlega hafa ekki verið haldnir neinir 
fundir meðal strandveiðimanna um hvað helst sé til ráða. Ég hef sjálf verið í samskiptum við 
þingmenn NV-kjördæmis varðandi þetta mál frá því um páska. Miðað við að bátar hér norður frá 
gátu farið á sjó í öllum vikum maí, júni og júlí og 8 -10 daga í ágúst 2017 telst okkur til að 
sóknardögum hérna frá Norðurfirði myndi fækka um allt að 10!!!!!

Formaður Atvinnumálanefndar þingsins hefur í skrifum sínum til mín haldið mjög á lofti þessari nýju 
breytingu, þannig að hún virðist ganga erinda ráðuneytisins þaðan sem þessar hugmyndir eru 
runnar. Svæði C og D eiga við sama vanda að etja, það er því eingöngu verið að gera hlut A svæðis 
betri, en ekki hugsað um hvað dreifbýlari svæði landsins sitji uppi með í sínu mjög svo fábreytta 
atvinnulífi. Hvað varðar lágt fiskverð berast böndin að þeirri krumlu sem stórútgerðin hefur í reynd á 
öllum fiskveiðum, og það er álit okkar hérna norður í Árneshreppi, að þar sé miklu frekar skýringuna 
að finna á lágu fiskverði, en því að menn séu að veiða hér þaraþyrskling uppi í fjörum. En þó að okkur 
greini kannski á um aðferðir, stýringar og ástæður fyrir þessu öllu saman, en það þó deginum ljósara 
að við hér norður í nyrstu byggð á Ströndum og komin inn í Brothættar byggðir, teljum að ríkisvaldið 
eigi að standa sig betur hvað varðar að leita lausna sem ekki eru látnar vera nákvæmlega eins hvar 
sem er á landinu. Ég ef farin að kalla eftir jákvæðri mismunum, sú neikvæða mismunum sem 
jaðarbyggðir eins og Árneshreppur hefur búið við áratugum saman, kallar á nýja hugsun og nýjar 
úrlausnir.
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