
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn 
fiskveiða (strandveiðar), mál nr. 724, þingskjal 1152.

Undirritaður styður ákvæði d.-liðar 1. gr. frumvarpsins um að hverju skipi skuli heimilt að 
stunda strandveiðar í 12 daga innan hvers mánaðar, maí, júní, júlí og ágúst. Með því er verið að 
festa í sessi fyrirkomulag veiðanna frá 2018 sem í meginatriðum gafst vel.

Á félagsfundi í Drangey, smábátafélagi Skagafjarðar sem haldinn var 17. mars sl. var 
eftirfarandi tillaga samþykkt samhljóða: „Drangey, smábátafélag Skagafjardar skorar á 
stjórnvöld að tryggja að strandveiðar verði leyfðar á öllum veiðisvæðum 12 daga í  mánuði 
frá  maí til ágúst 2019.“ Þessi samþykkt gerir ráð fyrir að öll „gömlu“ sóknarákvæðin haldist 
óbreytt, þ.e. fjöldi vikudaga, fjöldi rúlla um borð, róðrartími hvers róðurs og aflamark í róðri, 
allt í samræmi við eldri ákvæði laganna.

Ákvæðið í lagafrumvarpinu um að Fiskistofa skuli stöðva strandveiðar þegar sýnt er að heildar- 
afli fari umfram tiltekið leyfilegt heildarmagn allra veiðisvæða er hins vegar óheppilegt og 
raunar mótsagnarkennt. Það er vel þekkt staðreynd að aflabrögð á handfæri við Suður- og 
Vesturland eru að jafnaði mun betri fyrri hluta tímabilsins (jafnvel frá í apríl) meðan síðari hluti 
sumars (einnig september) gefur best við Norður- og Austurland. Þá er vakin athygli á að á 
aðalfundi Landssambands smábátaeiganda sl. haust var samþykkt ályktun um leyfa ætti veiðar 
í 12 daga í mánuði yfir fjóra mánuði á sex mánaða tímabili.

Meginstjórnun strandveiðanna er sóknarmark (12 dagar/mán., 4 rúllur, 4 dagar í viku, 14 klst. 
róðratími). Til að minnka togstreitu milli þeirra sem starfa í aflamarkskerfunum og strand- 
veiðiútgerða telur undirritaður að hafa eigi strandveiðiaflann utan heildaraflamarks 
kvótakerfisins, skv. 20% aflareglu. Þannig útfært strandveiðikerfi myndi örugglega stuðla að 
meiri sátt meðal útgerðaflokka, einstakra útgerða, strandveiðisvæða og jafnvel meðal 
þjóðarinnar allrar með stjórn fiskveiða.

Loks leggur undirritaður til að inn í lagafrumvarpið verði bætt ákvæði sem gerir útgerðum kleyft 
að segja sig frá strandveiðum og fara inn í almenn veiðikerfi smábáta þótt strandveiðitímabilinu 
sé ekki lokið.
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