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Umsögn um frumvarp til breytingar á lögum um stjórn fiskveiöa (strandveiðar)

Sam tök fyrirtæ kja í sjávarútvegi (SFS) hafa tekið  til um sagnar frum varp til breytinga á lögum 

um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, m eð síðari breytingum  (tilhögun strandveiða).

M eð frum varpi þessu er lagt til að fellt verði á brott úr lögum ákvæ ði um að óheim ilt sé að 

stunda strandveiðar föstudaga, laugardaga og sunnudaga. A ð m ati sam takanna m un þessi 

aðgerð grafa undan sóknarstýringu strandveiðanna. Ekki verður betur séð en að sá afli sem 

þessum  bátaflokki er æ tlaður geti þá náðst íy rr á veið itím abilinu , sem skapar þrýsting  á að 

veiðar verði ekki stöðvaðar við þæ r aðstæ ður þegar heildarafli hefur náðst. Þær aðstæ ður leiða 

í kjölfarið  til þrýstings á flutning m eiri aflaheim ilda til strandveiðiflo tans á kostnað annarra sem 

fiskveiðar stunda. Þessar afleið ingar eru því m iður þekktar.

Þegar reglum  um strandveiðar var breytt síðast, með þeim hætti að veiðar á öllum  svæ ðum  yfir 

allt veið itím abilið  voru úr einum  sam eiginlegum  aflahám arkspotti, en ekki skipt n iður á 

veiðisvæ ði og veiðitím abil, og veiðar þar með ekki stöðvaðar fyrr en sýnt þótti að heildarafla 

án tillits til svæ ða og tím abila  yrði náð, var því svæði við V esturland og V estfirði þar sem 

fiskurinn gefur sig fyrst á vorin veitt sam keppnisforskot um aflann í pottinum , á kostnað þeirra 

sem  stunda strandveiðar á öðrum  svæðum . E f  breyting sú sem lögð er til m eð frum varpinu yrði 

að lögum  þá ykist þetta forskot á kostnað annarra svæða enn m eira, þar sem m eiri líkur yrðu á 

að þeir sem fyrstir kom a að veiðunum  geti nýtt fleiri góða veiðidaga, enda úr m un fleiri dögum  

að velja í hverjum  m ánuði en áður. Þar m eð fengju hlutaðeigandi að ilar m eiri afla til sín úr 

sam eiginlegum  potti áður en þeir sem stunda veiðar á öðrum  svæðum  geta hafið  veiðar að 

nokkru marki.

Þessi breyting stuðlar því að enn frekari tilflutningi veió itæ kifæ ra vestu r á kostnað annarra 

landshluta, nem a að enn verði aukið við strandveiðiheim ildir.

A fleið ing þessa gæti þannig orðið tvíþætt:

1. S trandveiðar yrðu í vaxandi m æli líkari hefðbundnum  atvinnuveiðum  sem stundaðar 

væ ru við landið vestanvert. Slíkt var ekki m arkm ið strandveiðanna;

2. E f  ákvæ ði reglugerðar vegna strandveiða ársins 2020 yrðu m eð sam a hætti og ákvæði 

reglugerðar árið 2019 yxi hættan á því að enn þyrfti að auka við það aflam agn sem 

æ tlað  er til strandveiða.

Loks skal vakin athygli á því að stæ kkun aflapotts til strandveiða hefur verið  árviss. 

F lutningsm enn styðja m ál sitt m eð þeim rökum  að það sé í þ jóðarhag að allur heim ilaður 

þorskafli til strandveiða náist. V ið þetta m á gera þá athugasem d að hagkvæ m ara væri og
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hagstæ ðara út frá sjónarm iðum  byggðafestu, að nýta aflaheim ild ir þessar í atv innuveiðum  sem 

stundaðar eru á ársgrundvelli.

Sú þróun, sem verið  hefur í reglum  um strandveiðar, í þá átt að bora fleiri göt í virka 
fiskveiðistjórnun, er áhyggjuefni. M ikilvæ gt er að um ræðan byggi á skilningi og skýrri sýn. 1 
því sam bandi er rétt að um ræðan um strandveiðar fari fram sam tím is og á sam a vettvangi og sú 
alm enna um ræ ða sem fram undan er um notkun á 5,3%  heildarafla sem ríkið tekur til sín.
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