
Kæru nefndarmenn,

Smábátaútgerðir á Ströndum eru í afneitun og trúa því ekki að þetta frumvarp verði að veruleika.
Enda telja einhverjir þetta vera dauðadóm fyrir strandveiðar og fiskmarkaði í Húnaflóa.

Prinsippið er nokkuð einfalt. Allir reyndir sjómenn vita að fiskurinn ferðast á milli landsvæða eftir 
árstíma. Í gamla daga voru menn taldir stórfurðulegir ef þeir fóru á færaveiðar fyrir miðjan júní í 
Húnaflóa. Fiskurinn veiðist á Vesturlandi og á Vestanverðum Vestfjörðum í maí og júní (svo kölluðu A- 
svæði). Síðan færir fiskurinn sig smám saman eftir norðanverðum Vestfjörðum, inn í Húnaflóa og 
Norðurland (B-svæði). Í maí og júní veiðist lítið sem ekkert á handfæri í Húnaflóa, þar sem sjórinn er 
þá mjög dökkur af einhverskonar átu og fiskurinn tekur ekki á handfæraslóða. Í raun er heldur enginn 
fiskur hérna á þessum árstíma, nema þá staðbundinn, þaraleginn og ormétinn þorskur sem 
eyðileggur orðspor fiskmarkaða hér og enginn vill í raun veiða. Verðin sem fást fyrir þennan lélega 
innfjarðafisk eru skelfilega léleg og það tekur nokkrar vikur að vinna upp traust kaupanda þegar að 
betri fiskur fer að veiðast í júlí og ágúst. Til að komast í betri fisk í maí og júní, þá neyðast smábátar á 
Ströndum og Húnaflóa að stíma (sigla) fram og til baka á pínu litlum koppum í 5-10 klst (langt norður 
fyrir Hornbjarg). Hins vegar er sjórinn orðinn tær í júlí og byrjaður að hlýna. Þá er þessi „far-fiskur" 
kominn inn í í Húnaflóa, veiðin fer að glæðast og er í raun ljómandi góð út haustmánuði, enda eru 
veðurstillur hér of miklar á hausinn en hættuleg norðaustan áttin er ríkjandi snemmsumars.

Síðustu sumur hafa strandveiðarnar verið hólfaskiptar, þar sem hvert hólf fær úthlutaðan kvóta til að 
keppa um innbyrðis. Þannig er sanngirni gætt með tilliti til mismunandi veiðigetu hólfanna eftir 
árstíma. Í raun væri best ef úthlutun tæki mið af þörfum svæðanna, t.d. að B-hólfið mætti veiða júní- 
sept og A hólfið apríl-júlí sem væri mögulega hentugra fyrir þá líka. Rök fræðimanna er að þetta ætti 
að jafnast út yfir heildartímabilið, en það gerir það einmitt alls ekki.

Nýja frumvarpið snýr að því að tryggja 12 daga og 770 kg af óslægðum á hvern bát, þar sem 
heildarafli verði 11.200 tonn í 48 daga og tímabilið byrjar 1. maí. Þessir 48 dagar eru því einmitt á 
versta tíma fyrir B-svæðið, þ.e. þegar fiskurinn er ekki kominn inn á svæðið, nema lélegt verðlágt rusl. 
Það sem er enn alvarlegra, er að nýja frumvarpið leggur til að öll svæðisbundin kvótaúthlutun sé 
afnuminn og að allt landið muni keppa um sama heildarafla frá 1. maí og réttlæta það á þeim 
forsendum að bætt verði 2000 tonnum við heildaraflann. Því miður skekkir þetta samkeppnisstöðu 
svæðisins, því fiskurinn er ekki hér fyrstu mánuðina. Það sem líklega mun gerast er tvennt; að enn 
fleiri bátar skrá sig á strandveiðar á vesturlandinu og klára pottinn fyrstu mánuðina á meðan fiskurinn 
er enn nálægt þeirra heimahöfn. Húnaflóabátarnir hafa þá tvo valkosti; annað hvort að skaka í 
lélegum fiski og vona að eitthvað verði eftir af aflaheimildinni þegar að fiskurinn kemur hingað (sem 
mögulega verður ekki) eða þá að þeir verða að taka þátt í slagnum á Vesturlandi með því að flytja 
bátana frá sínum heimasvæðum, fara á vertíð og gera út á Vesturlandi. Þar með er fisknum ekki 
landað í heimahöfnum Húnaflóa. Fiskmarkaðir Húnaflóa eru þar með útilokaðar og fiskvinnslur þurfa 
að sækja fiskinn enn lengra. Í raun gæri þetta verið reiðarslag fyrir lítil sjávarþorp eins og Norðurfjörð, 
Drangsnes, Hólmavík, Skagaströnd o.fl.

Með ofangreindum útskýringum þá vona ég að ég hafi gefið innsýn inn í áhyggjur manna á Ströndum. 
Skoðun þeirra er sú að frumvarpið miði að því að fjölga dögum hjá A svæðinu, en því miður er það 
gert á kostnað annara svæða og þá sérstaklega þeirra sem hafa verri aðgang að fiskimiðum í byrjun 
tímabilsins. Eins og þetta lítur út fyrir okkur Strandamönnum, þá fjölgar dögum svæðis A um helming. 
Það að potturinn stækki í heild um þessi 2000 tonn er mögulega gagnlaust fyrir B-svæðið á meðan að 
landið telur sem aðeins 1 svæði og mun að öllum líkindum reka enn fleiri af stað á A-svæði í byrjun 
tímabils. Veiðin á B-svæði er rétta að byrja í lok júní, en þá yrði mögulega búið að sópa upp stærsta 
hlutanum af aflaheimildinni. Með þessu móti er verið að útiloka Húnaflóasvæðið.



Sameiginlegur heildarpottur fyrir allt tímabilið yrði grunngalli og myndi skekkja samkeppnisstöðu 
svæðanna.

Mönnum er heitt í hamsi, en þeir finna fyrir smæð sinni. Þeir segjast ekki fá áheyrn og eru talaðir í kaf 
af sterkari útgerðarmönnum á A svæðinu.

Mér fannst mikilvægt að koma ofangreindu áliti til skila til að varpa skýrari ljósi á afstöðu manna hér 
um slóðir, því þetta er í raun mjög alvarlegt mál fyrir byggðarlög Stranda og Húnaflóa í heild.

Virðingarfyllst,

Viktoría Rán Ólafsdóttir 
Kaupfélagsstjóri Kaupfélag Steingrímsfjarðar 
Forstöðumaður Fiskmarkaðar Hólmavíkur 
Stjórnarfomaður Hólmadrangs


