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Þingskjal 1152 frumvarp flutt af atvinnumálanefnd.

Smábátafélagið Fontur styður ekki frumvarpið og vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

Svæðið okkar C hefur beðið hnekki á þeim breytingum sem voru gerðar til prufu og á nú að festa með 
lögum. Með því að hafa kerfið í einum potti en samt svæðaskipt kemur okkar svæði mjög illa. Maí 
mánuður er ekki góður til handfæraveiða þar sem fiskur er genginn yfir og mjög treg veiði, smár 
fiskur sem skilar mjög lágu verði og er ekki hagkvæmt að sækja.

Með því fyrirkomulagi þegar hvert svæði hafði sinn pott fluttust nær allar aflaheimildir fyrir maí 
mánuð yfir á hina mánuðina: júní, júlí og ágúst á C-svæði. Með því fyrirkomulagi sem nú á að festa í 
lög með hliðsjón á þeirri tilraun sem gerð var á síðasta ári, rekur okkur af stað í maí svo að menn nái 
sem flestum dögum að veiða verðlítinn fisk sem skilar lítilli eða engri afkomu og finnst okkur það 
sóun á aflamarki að þurfa að veiða þann afla í maí sem við áður gátum flutt yfir á hina mánuðina og 
gert meiri verðmæti úr þeim afla sem næst á svæði C.

Við viljum að það komi fram að þessir fjórir mánuðir henta ekki öllum svæðum með þessu 
fyrirkomulagi en gat gert það áður þegar pottur var fyrir hvert svæði.

Einnig viljum við koma því á framfæri að það er ekki rétt sem sumir þingmenn atvinnumálanefndar 
segja í pontu að allir séu ánægðir með þessa breytingu. Við lögðum það fram í fyrra að aukning sem 
fékkst inn í strandveiðarnar færu allar á A-svæði og að fyrri lög um svæðaskiptingu og aflamark inn á 
hver svæði yrðu óbreytt.

Að okkar mati mun þetta frumvarp skaða ímynd strandveiða og verða til þess að útgerðir munu 
færast frá þeim svæðum sem óhagkvæmara er að gera út þessa mánuði og einnig þar sem fjarlægðir 
frá mörkuðum er hvað lengst.

Einnig hörmum við það að loforð sem gefið var um að gera skýrslu um heildarmat á þeim breytingum 
sem gerðar voru í fyrra skuli vera svikið.
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