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Efni: Umsögn LS um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari breytingum 
(strandveiðar) Þingskjal 1152 - 724. mál.

Á aðalfundi LS 2018 var eftirfarandi samþykkt um strandveiðar:

1. Hægt verði að segja sig frá strandveiðum og fá aftur 
almennt veiðileyfi hvenær sem er á strandveiðitímabilinu.

2. Strandveiðikerfið verði þróað áfram til að bæta afkomu 
útgerða strandveiðibáta. Strax á næsta ári verði tryggðir að 
lágmarki 12 dagar í mánuði í fjóra mánuði innan sex 
mánaða tímabils.

3. Landið verði eitt veiðisvæði.

4. Sérveiðigjald á strandveiðar (50.000,-) verði STRAX fellt 
niður.

Landssamband smábátaeigenda te lur frumvarpið færa strandveiðar nær kröfu 

smábátaeigenda um aukið frelsi til handfæraveiða. Frumvarpið gerir ráð fyrir að 48 dögum 
til strandveiða verði jafnskipt til róðra í mánuðunum maí, júní, júlí og ágúst. Í ljósi þeirrar 

reynslu sem fékkst af veiðikerfinu á síðastliðnu ári lýsir LS stuðningi við frumvarpið. LS vill þó 
árétta að á öllum stigum hefur LS reynt að fá fellda burt heimild stjórnvalda til að stöðva 
veiðar áður en strandveiðitímabilinu lýkur. Með því yrði sú krafa LS að tryggja 

strandveiðimönnum 48 daga, í höfn.

LS skorar á háttvirta atvinnuveganefnd að fella brott úr frumvarpinu staflið b og 

lokamálsgrein 1. greinar frumvarpsins. Ákvæðin eru með öllu óþörf þar sem ufsi telur ekki 
lengur til viðmiðunar í heildarafla. Verði ekki fallist á breytinguna er nauðsynlegt að skerpa á 

þeim skilningi að ufsi, þar sem heildarafli veiðiferðar er innan við 650 þorskígildi, falli ekki 
undir VS-afla.

LS leggur áherslu á að ef svo ólíklega vill til að strandveiðar verði stöðvaðar, þá falli samtímis 
úr gildi 1. málsliður 4. mgr., 6. gr. a laga um stjórn fiskveiða nr 116/2006.

LS beinir því til nefndarinnar að bætt verði við frumvarpið ákvæði sem heimilar veiðar á
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kúfiski til eigin nota. Ennfremur að auk handfærarúlla um borð verði sjóstöng leyfð.

LS þykir miður að ekki hafi tekist að framkvæma bókun atvinnuveganefndar sem fram kom í 
nefndaráliti 23. apríl 2018.

„Samstaða er ínefndinni um að fylgjast vel með hvernig þessi breyting á 

strandveiðum sumarið 2018 takist með tilliti til aukins öryggis sjómanna. 
Atvinnuveganefnd mun strax íhaust meta hvernig til hefur tekist með 

þessa mikilvægu tilraun og vinna að frekari endurbótum á 

strandveiðikerfinu ísam ráði við strandveiðimenn á svæðunum fjórum og 
hagsmunasamtökum þeirra fyrir sumarið 2019."

LS leggur áherslu á að við afgreiðslu nefndarinnar á frumvarpinu verði framangreind bókun 
ítrekuð.
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