
Háttvirta Atvinnuveganefnd. Mál 724.

Líta ber á leyfi og rétt smábáta til strandveiða sem viðurkenningu á að viðhalda þessu 
útgerðarmynstri í samfélaginu
sem átt hefur á brattan að sækja eftir tilkomu kvótakerfisins við fiskveiðar.
Þessu má líkja við það að greiða beingreiðslur með ærgildum til að halda landinu í byggð og viðhalda 
greininni sem vart 
lifði af annars.
Rétturinn til strandveiða gefur möguleika á að afla tekna til að standa straum af kostnaði við að halda 
trillu. Að öðrum
kosti hyrfu þær fljótt úr samfélaginu.

Í núverandi reglum um Strandveiðar eru of margar íþyngjandi kvaðir sem draga mjög úr afkomu og 
gera það að
verkum að bátum á strandveiðum hefur fækkað og mun líklega gera áfram mv. óbr.

Hér að neðan eru nokkrar tillögur til að hafa í huga við breytingar á strandveiðunum sem yrðu mjög 
til bóta:

1. Það er ekki rökrétt að strandveiðar séu stundaðar sem samkeppnisveiðar „ólympískar" þegar 
það hefur verið
aflagt við veiðar hjá öðrum útgerðarformum.

2. Nær væri að réttur hvers báts til strandveiða gilti fiskveiðiárið 1. Sept til 31. Ágúst eins og um 
aðrar veiðar.
T.d. róðrarfjöldi x 650 kg. Nýting daganna er síðan í höndum skipstjóra hvers báts eins og við 
aðrar veiðar.
Með þessu dreifist afli strandveiðbátanna betur á fiskmarkaðina og mun örugglega skila 
hærra fiskverði.

3. Mikil áhersla er hjá strandveiði sjómönnum að geta nýtt sinn strandveiðirétt frá þeim stað 
sem þeir búa á.
T.d. orðaði trillukarl frá Sandgerði það svo á aðalfundi LS. Sl. haust þannig: „ég vill bara fá að 
nýta minn
Strandveiðirétt og veiða fiskinn minn að heiman frá mér þegar hann gengur þar frammhjá". 
Það þekkja það engir betur en trillukarlar hvenær aflavon er best á hverjum stað og 
hagkvæmast að sækja fiskinn.
Það fer líka saman að þegar vel veiðist er fiskurinn yfirleitt bestur og verðmestur.

4. Með aukinni áherslu á loftslagsmál væri rökrétt að heimila meiri afla í hverri veiðiferð gegn 
fækkun róðra,
Þe. afli umfram 650 kg dragist af næsta róðri. Bátar þurfa þá ekki að hætta í góðu fiskiríi og 

eins gæti þetta
dregið úr brottkasti þegar verið er að stemma dagsskammtinn af til að fá ekki sekt fyrir 
umframafla.

5. Samkeppnisveiðar eins og þær eru nú stundaðar af kappi fremur en forsjá eru 
stórhættulegar og munu orsaka
mörg óþarfa slys. Samkeppnisveiðar heyra sögunni til hjá öðrum útgerðarformum með mjög 
góðum árangri í
fækkun slysa á sjó. Sérstaklega er það hættulegt að stunda samkeppnisveiðar á smábátum.

6. Það væri ekki óeðlilegt að heimilt væri að veiða ufsa við strandveiðar að því marki sem ekki 
nýttist að
veiða sl. fiskveiðiár.

Ég undirritaður er reiðubúinn til frekari umræðu um þessi mál.



Kveðja / Best regards 
Jóhann A.Jónsson


