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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðar í
fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða 
(veiðistjórn grásleppu, sandkola og hryggleysingja)

10. febrúar 2021

Á aðalfundum Landssambands smábátaeigenda árin 2019 og 2020 var öllum 
hugmyndum um kvótasetningu á grásleppu hafnað

Samhliða því að hafna öllum hugmyndum um kvótasetningu á grásleppu 
samþykkti fundurinn að vísa til stjórnar tillögu um að krefjast eftirfarandi 
breytingar/  lagfæringar á reglugerð um grásleppuveiðar.

A. Heimilt verði að stunda grásleppuveiðar frá og með 20. mars.

B. Grásleppuleyfi hvers báts gildi að lágmarki í  25 veiðidaga.

C. Veiðidagur er sá dagur sem net hjá viðkomandi bát eru ísjó.

D. Við ákvörðun um fjölgun veiðidaga skal ráðherra hafa samráð við 
Hafrannsóknastofnun og Landssamband smábátaeigenda.

E. Heimilt verði að sameina leyfi. Veiðidagar sem fluttir eru frá bát skulu að 
hámarki vera tólf. Við sameiningu leyfa fjölgar veiðidögum um 12 þegar bátur 
sem lætur frá sér leyfi er stærri en bátur sem leyfið er flutt til. Við sameiningu 
leyfa þegar leyfi er flutt frá minni bát skulu fluttir dagar skerðast um 1 við hvert 
brúttótonn sem stærðarmismun nemur.

F. Grásleppuleyfi verði bundið við veiðar á einu þeirra svæða og veiðitímabil 
sem tilgreind eru í  3. gr. reglugerðar um hrognkelsaveiðar nr. 236/2019

Tillaga Hafrannsóknastofnunar um leyfilegan heildarafla liggi fyrir eigi siðar en 1. 
apríl."
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Stjórn LS fundaði um tillöguna þann 29. desember sl. og samþykkti eftirfarandi:

A. Heimilt verði að stunda grásleppuveiðar frá og með 20 mars.

B. Grásleppuleyfi hvers báts gildi að lágmarki í 25 veiðidaga, en hægt 
verði að endurskoða og fjölga dögum eftir þvíhversu margir fara til 
veiða.

C. Veiðidagur -  sá dagur sem net eru ísjó.

D. Við ákvörðun um fjölgun veiðidaga skal ráðherra hafa samráð við 
Hafró og LS.

E. Veiðum stýrt með föstum fjölda daga og neta, án ákvörðunar um 
heildarkvóta.

F. Grásleppuleyfi verði bundin við veiðar á einu veiðisvæði og 
veiðitímabili eins og var til ársins 2020.

Með hliðsjón að fram angreindu lýsir LS yfir andstöðu við efni

frum varpsins að grásleppuveiðum  verði stjórnað með aflam arki. LS

leggur áherslu á að reglugerð um hrognkelsaveiðar verði breytt á
þann hátt sem lýst er í stafliðum  A  -  F.
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LANDSSAMBAND ’
smábátaeigenda

I. Óbreytt stjórn veiða í áratugi

Frumvarpið gerir ráð fyrir að veiðistjórn sem byggt hefur verið á undanfarna fjóra 
áratugi verði kastað fyrir róða. Þar hefur heimild til grásleppuveiða verið háð árlegu 
veiðileyfi til aðila sem rekja réttindi sín til vertíðanna 1987 -  1990 (að þeim báðum 
meðtöldum). Þar til á vertíðinni 2020 urðu rétthafar að velja um eitt af átta svæðum til 
veiða á hverri vertíð.

Grásleppuveiðisvæði við ísland

G.A. 25.3.2014

Aðrar takmarkanir í reglugerð eru:

• Fjöldi samfelldra daga sem stunda má veiðar

• Fjöldi neta (af skilgreindri stærð)

• Stærð báta

Auk þessa eru ófyrirsjáanlega takmarkanir :

• Veðurfar
• Fiskgengd
• Heilsa sjómanna
• Stærð / gerð báts
• Markaðshorfur

Veiðistýring sem grundvölluð hefur verið á framangreindu hefur leitt til þess að á 
undanförnum 13 vertíðum [2008-2020] hafa að meðaltali 275 bátar virkjað leyfi til 
grásleppuveiða.
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Ákvörðun um fjölda veiðidaga

Á undanförnum árum hefur grásleppuvertíðin hafist 20. mars. Undantekning frá því er 
síðasta vertíð sem hófst 10. mars. Áður en vertíð hefst hefur fjöldi veiðidaga verið 
gefinn út til bráðabirgða, 20 - 25 dagar.

Hafrannsóknastofnun gefur ekki ráðgjöf um leyfilegan heildarafla fyrr en 1. apríl. Þannig 
hefur myndast ásættanlegt svigrúm til að leggja mat á veiði m.t.t. ákvörðunar 
um endanlegan fjölda daga. 20. mars - 8. apríl (20 dagar) eða 13. apríl (25 dagar).

Við lok þessa tíma er oftast hægt að sjá hvernig veiðin þróast, ráða í hversu margir munu 
fara til veiða og ákveða endanlegan fjölda daga. Sé sú staða óljós er hægt að vinna sér 
tíma með því að bæta við nokkrum dögum.

Stjórn veiðanna með þeirri aðferð sem hér er lýst hefur gengið afar vel m.t.t. leyfilegs 
heildarafla og að tryggja að allir þeir sem þátt taka í veiðunum fái jafnmarga veiðidaga.

Vertíðin 2020

Á síðustu vertíð (2020) fór þetta úr böndunum. Engum einum er um að kenna að svona 
hafi farið. Nær er að draga lærdóm af því sem miður fór. Margt lagðist til sem varð til 
þess að tugir grásleppusjómanna fengu enga heimild til veiða. Reiði þeirra er sannarlega 
réttlát og engin furða að þeir krefjist breytinga. Ofan í kaupið veitti ráðherra völdum 
aðilum heimild til veiða í 14 daga á innanverðum Breiðafirði.

Hér skulu nefnd nokkur atriði sem orsökuðu þennan ójöfnuð á vertíðinni 2020:

1. Ráðuneytið virti að vettugi viðvaranir LS um aðgæslu á veiðitíma. Ekki verður 
séð að ráðuneytið hafi stjórnað veiðum m.t.t. það allir sjómenn hefðu jafnan rétt 
til jafnmargra veiðidaga eins og fram kom í veiðileyfi

2. Samkvæmt tölum Hafró hækkaði vísitala um 17% á milli ára. Vegna breyttra 
reiknireglna stofnunarinnar lækkaði hins vegar leyfilegur heildarafli milli ára. 
Þrátt fyrir að afli á sóknareiningu hefði margfaldast sá stofnun ekki ástæðu til að 
endurskoða ráðgjöfina. Þetta er alvarlegur áfellisdómur yfir aðferðafræði 
stofnunarinnar varðandi ráðgjöf um grásleppuveiðar.

3. Í reglugerð var ekki tekið fram að veiðar yrðu stöðvaðar þegar leyfilegum 
heildarafla yrði náð. Af þeim sökum kom ákvörðun ráðherra mönnum í opna 
skjöldu. Hefði slíkt legið fyrir hefði LS líklega mælt með 30 dögum sem tryggt 
hefði öllum veiðar í þann tíma.

4. Veiðar hófust 10 dögum fyrr en venjulega. Á aðalfundi LS var samþykkt að óska 
eftir að upphafstími veiða yrði 1. mars á svæðum D og E (frá Horni austur um að 
Fonti). Ráðherra ákvað hins vegar að gera landið að einu veiðisvæði og heimila 
upphaf veiða 10. mars alls staðar nema á innanverðum Breiðafirði.
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5. Veiði á sóknardag jókst um 103% milli áranna 2019 og 2020, sem jafngildir 87% 
meiri afla á dag á vertíðinni 2020, en að meðaltali 7 ára þar á undan. Segja má 
að þessi mikla veiði hafi komið öllum í opna skjöldu, ekki síst þar sem 
Hafrannsóknastofnun hafði ráðlagt 5% minni leyfilegan heildarafla en stofnunin 
gerði fyrir vertíðina 2019.

Grásleppuveiðimenn hafa harðlega gagnrýnt þá aðferðafræði að togararall sé 
notað til ráðgjafar varðandi grásleppuveiðar. Hafi þeirra mál einhverntíma verið 
sannað er það ráðgjöfin fyrir árið 2020 og raunveiðin á sóknareiningu. Þar ber 
himinn og haf á milli. (sjá nánar í fylgiskjali með umsögnnni)

Tillögur frá LS

Landssamband smábátaeigenda hefur á undanförnum árum lagt til ýmsar lagfæringar 
á fyrirkomulagi veiðanna. Hér skulu nefndar tvær þeirra:

I. Sameining leyfa.

Milli 25 og 35 útgerðir gera út 2 báta eða fleiri á hverri vertíð. Umræða hefur farið 
fram innan LS að óska eftir að heimilt verði að sameina leyfi. Við slíkt yrði þess gætt 
að sóknaraukning yrði ekki við sameiningu, heldur eingöngu gert í hagræðingaskyni 
fyrir viðkomandi útgerð.

Samkvæmt samþykkt stjórnar LS þann 29. desember 2020 verður ekki gerð krafa um 
sameiningu leyfa á vertíðinni 2021.

II. Veiðidagur

Annar þáttur til hagræðingar fyrir grásleppusjómenn felst í því að hægt verði að gera 
hlé á veiðum með því að taka upp netin. Dagarnir sem líða þar til þau yrðu lögð aftur 
myndu ekki telja til veiðidaga. Með því minnkar hætta á netatjóni vegna 
fyrirsjáanlegrar brælu ásamt því að draga úr hættu á óæskilegum meðafla, tekið væri 
tillit til veikinda og bilana og síðast en ekki síst að þeir hefðu val um hvenær skuli veitt 
-  þessa vikuna eða þá næstu svo eitthvað sé nefnt.

Einhugur var í stjórn LS um að leggja til þessa breytingu við gerð reglugerðar um 
hrognkelsaveiðar árið 2021. Veiðidagur sku li te ljast sá dagur sem  net eru ís jó .

Vakin er athygli atvinnuveganefndar á að sjávarútvegsráðherra hefur ekki orðið við 
óskum LS varðandi þessi tvö atriði. Það kom því á óvart að í frumvarpinu eru þau 
talin meðal forsendna fyrir afnámi á áratuga löngu fyrirkomulagi veiðistýringar á 
grásleppu.
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Umræða um aflamark

A. Á undanförnum árum hafa komið upp raddir meðal félagsmanna um breytingar, 
að veiðunum verði stýrt með aflamarki. LS fékk Gallup til að framkvæma 
skoðanakönnun í september 2018 þar sem spurt var:

Hvort vilt þú frekar núverandi fyrirkomulag veiðistjórnunar eða úthlutun 
aflamarks á grundvelli aflahlutdeildar sem ákvarðast af veiðireynslu frá 2013- 
2018, þar sem miðað verður við þrjú aflamestu árin?

54,8% svarenda vildu halda áfram með núverandi veiðistjórnun, 45,2% vildu 
stjórnun með aflamarki.

B. Stuðningur við óbirt frumvarp

8. desember 2020 var Kristjáni Þór Júlíussyni afhent stuðningsyfirlýsing handhafa 
244 grásleppuleyfa við frumvarp sitt um að grásleppa lúti veiðistjórnun með 
aflamarki. Athygli vekur að yfirlýsingin er afhent ráðherra nokkuð áður en 
frumvarpinu var dreift sem þingskjali á Alþingi, þann 16. desember. Líklegt má 
telja að svör þeirra 244 sem stuðningsyfirlýsingin er byggð á hafi því ekki verið 
grundvölluð á efni þess frumvarps sem hér er veitt umsögn um, heldur drögum 
sem ráðherra hafði kynnt í samráðsgátt stjórnvalda.

Ennfremur er rétt að benda á að um þriðjungur þeirra sem rituðu undir 
yfirlýsinguna stunduðu ekki grásleppuveiðar á vertíðinni 2019.

Það eru LS mikil vonbrigði að einstaka félagsmenn, hafi ekki kynnt fyrirætlan sína 
fyrir forsvarsmönnum félagsins, en kosið þess í stað að framkvæma gjörning sem 
gengur þvert gegn samþykktum aðalfunda LS.

Sjávarútvegsráðherra kaus að gera þetta að meginmáli við 1. umræðu um 
frumvarpið hinn 20. janúar sl.

Í því ljósi hlýtur LS að velta því fyrir sér hvort sú krafa félagsins um lögbundna 48 
veiðidaga í strandveiðikerfinu myndi öðlast stuðning ráðherrans ef sama hlutfall 
strandveiðimanna myndi skrifa undir slíka yfirlýsingu.

LANDSSAMBAND
smábátaeigenda

Athugasemdir við efnisatriði frumvarpsdraga

Varðar 2. kafla ígreinargerð frumvarpsins „Tilefni og nauðsyn lagasetningar"

I. Í kaflanum um grásleppuna er vitnað í greinargerð starfshóps „að helstu ókostir 
núverandi veiðistjórnar felist í því að hún er ómarkviss með tilliti til þess að fylgt 
sé ráðgjöf, það er að veiði sé innan heildarafla".

Vegna þessa óskar LS eftir að leitað verði til Hafrannsóknastofnunar um hvort 
stofnunin telji að afli undanfarinna 10 ára hafi farið umfram þau skekkjumörk 
sem hún gefur sér með tilliti til ráðgjafar um leyfilegan heildarafla. Jafnframt
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hvort mismunur á afla og ráðgjöf, ef einhver er, hafi haft áhrif á ráðgjöf 
stofnunarinnar.

LS vekur athygli á að sjálfbærni stofna felst ekki síst í að umgangast þá að 
varfærni. Á sl. 10 vertíðum 2011-2020 var leyfilegur heildarafli 
Hafrannsóknastofnunar að meðaltali 5.100 tonn. Afli úr sjó var hins vegar 5 
þúsund tonn. Veiðistjórnunin stenst því að öllu leiti kröfur um sjálfbærni þar 
sem byggt er á vísindalegri ráðgjöf.

LANDSSAMBAND
smábátaeigenda

GRÁSLEPPUAFLI OG RÁÐGJÖF HAFRANNSÓKNASTOFNUNAR
201 I -2020 

— Ráðgjöf Afli
8000
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II. „Heimildir til veiða eru bundnir ákveðnum samfelldum dögum sem þýðir að 
þegar leyfi er virkjað á skip hefst talning daga óháð veðri, sem getur ýtt undir að 
veitt sé þótt veður séu slæm eða óæskilegur meðafli sé mikill. Þá er ekki unnt að 
taka tillit til bilana, veikinda eða annarra ófyrirséðra tafa."

Undanfarin ár hefur LS, til móts við það sem þarna kemur fram, óskað eftir að 
heimilt yrði að gera hlé á veiðum án þess að dagar teldu. Því hefur hingað til 
verið hafnað. Eins og fram hefur komið ítrekar LS óskir um breytingar á 
reglugerð þar sem veiðidagar verði skilgreindir þegar net eru í sjó.

Varðar 3. kafla ígreinargerðfrum varpsins  „Meginefni frumvarpsins"

I. „benti stofnunin (Hafró) á að engin fiskifræðileg rök væru fyrir því að viðhalda 
svæðaskiptingu fyrir grásleppuveiðar, enda hafi skip ekki mikið verið að flytja sig 
milli svæða. Þó benti stofnunin á að æskilegt væri að ráðherra yrði heimilt að 
grípa til ráðstafana ef aðstæður kalla á aukna stýringu. Því er lagt til með 1. gr.
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frumvarpsins að heimilað verði að ákveða staðbundin veiðisvæði við 
grásleppuveiðar þannig að aðeins geti þar stundað veiðar bátar sem skráðir séu 
frá byggðarlagi eða verstöð við hlutaðeigandi veiðisvæði og útgerð."

LS ítrekar mikilvægi svæðaskiptingar og telur nauðsynlegt að ákvæði þess eðlis 
verði sett í lög. Vakin er athygli á eftirfarandi athugasemd Þorsteins 
Sigurðssonar fv. sviðsstjóra fh. Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og 
ráðgjafarstofnunar hafs og vatna í Samráðsgátt við greinargerð starfshópsins:

„Stofnunin bendir á að ef ákveðið verði að breyta stjórn veiðanna yfir í 
aflamarkskerfi þá gæti verið þörf á að hafa ákveðna svæðaskiptingu og 
stjórn á því hversu mikið yrði veitt innan hvers svæðis. Ástæða þess er að 
möguleiki gæti annars skapast á ofveiði ákveðinna svæða. Telur 
stofnunin að ef ákveðið verði að breyta stjórn veiðanna þurfi því að fara  
vandlega yfir mögulega svæðaskiptingu sem og hlutfallslega skiptingu 
aflaheimilda innan þeirra svæða.“

II. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að heildaraflahlutdeild grásleppu í eigu einstakra 
aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu tengdra aðila, megi ekki vera hærri en 
2%.

Eins og dæmin sanna hefur túlkun ákvæðis þessa ekki komið í veg fyrir tilgang 
þess og er því þörf á að samfara innsetningu ákvæðisins verði gerð breyting á 
lögum um stjórn fiskveiða er varðar þetta atriði.

Varðar 5. kafla í  greinargerðfrum varpsins  „Sam ráð"

Í 2. mgr. 5.4. „Viðbrögð við framkomnum athugasemdum" er vikið að þeim 
aðilum sem stunduðu grásleppuveiðar á vertíðunum 2019 og 2020 en eru ekki 
með aflareynslu á viðmiðunartímabilinu 2013-2018. „Brugðist var við með því 
að breyta viðmiðunartímabilinu í 2014-2019 þannig að tryggt væri að þeir aðilar 
sem nýttu leyfi 2019 fengju úthlutað í samræmi við þá veiðireynslu."

LS vekur athygli á að þann 4. desember 2018 var frétt á heimasíðu félagsins þar 
sem eftirfarandi skilaboðum var komið á framfæri:

Ráðuneytið vill taka það skýrt fram að ráðherra hefur enn til umhugsunar að leggja til breytingar 
á stjómun grásleppuveiða, en verði það niðurstaða hans að leggja til kvótasetningu þá verði 
2019 ekki viðmiðunarár til aflareynslu á úthlutuðu aflamarki.

Áður en fréttin var birt hafði LS borið hana undir ráðuneytið sem sagði „ok". LS 
hefur fengið athugasemdir frá félagsmönnum vegna þessa, en stendur við og 
bendir á að það sé ráðuneytisins að skýra út hvers vegna ekki var staðið við þann 
texta sem var í frumvarpsdrögum sem kynnt voru í samráðsgátt, að tímabilið yrði 
2013 -  2018 að báðum árum meðtöldum.
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Varðar 6. kafla ígreinargerðfrum varpsins  „Mat á áhrifum"

„ábyrgari og fyrirsjáanlegri fiskveiðistjórn, meiri sveigjanleiki fyrir þá sem stunda 
veiðarnar og einfaldari stjórnsýsla" er nefnt sem kostir við breytta veiðistjórn.

Eftirlit Fiskistofu og Landhelgisgæslunnar með veiðunum verður einfaldara og 
skilvirkara, m.a. þar sem ekki þarf að fylgjast með dagafjölda hvers báts á 
grásleppuveiðum".

LS ítrekar áðurframkomið að öllum þessum þáttum er hægt að ná í þeirri 
veiðistýringu sem nú er með því að skilgreina veiðidag þegar net eru í sjó. Til 
eftirlitsþáttar vísast til sjálfvirknivæðingar gegnum öpp og AIS tækja.

Úthlutun aflam arks

LS vekur athygli á eftirtöldu sem vert er að hafa í huga ef alþingi fellst á kvótasetningu:

I. Á árinu 2017 var dögum fjölgað eftir að vertíð lauk hjá á sjötta tug báta. 
Aflareynsla þeirra var því skert og því ástæða til að taka tillit til þess við 
útreikning aflahlutdeildar.

II. Að fyrir liggi lögfræðiálit um að heimilt sé að svipta aðila sem litla eða enga
aflareynslu hafa sl. 6 ár, veiðirétti sem grásleppuleyfi veitir þeim í dag, þar er um
að ræða um á annað hundrað bátar.

III. Inn í frumvarpið komi að óheimilt verði að flytja aflahlutdeild á báta sem eru 
mældir 15 brúttótonn og stærri.

IV. Veiðiskylda -  vegna sérstöðu grásleppuveiða er rétt að skoða sérstaklega hvort 
veiðiskylda sambærilegri sem er í lögum um stjórn fiskveiða sé æskileg.
Markaðir eru afar viðkvæmir og miklar sveiflur í veiðum þar sem veiðiskylda gæti 
skapað mikið ójafnvægi. Að mati LS er þarft að velta fyrir sér hvort takmarka eigi 
viðskipti með aflamark og úthluta ónýttu aflamarki til þeirra aðila sem keyptu 
grásleppuleyfi á tímabilinu 2017 -  2020, enda hafi þeir aðilar nýtt leyfin til veiða.

V. Skoða verður sérstaklega rétt aðila með tilliti til eignaréttar þar sem leyfin eru 
þinglýst sem eign á bátana og báturinn er í eigu einstaklings.

Lokaorð

Kvótasetning grásleppu er flókin, ekki síst með tilliti til jafnræðis. Því er mikilvægt að 
gæta mikillar varúðar við framkvæmd og lagasetningu þar um. Hingað til hefur 
kvótasetning stuðlað að sameiningu útgerða og fækkun aðila sem stunda viðkomandi 
veiðar. Á því verður engin undantekning með samþykkt þessa frumvarps. Samþjöppun 
mun verða á þá leið að þeir sem hafa aðgang að fjármagni munu kaupa upp veiðirétt 
hinna. Þannig mun kvótasetning fækka útgerðaraðilum og bátum sem stunda veiðarnar. 
Það mun hafa víðtæk áhrif, sem spannar frá tækifærum aðila til að hefja útgerð til 
neikvæðrar þróunar á byggð.
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LS er þeirrar skoðunar að áður en lengra verður haldið með frumvarpið sé rétt að fela 
Byggðastofun að gera úttekt á áhrifum af setningu aflamarks á grásleppu m.t.t. 
afleiðinga af fyrirsjáanlegri samþjöppun. Þar verði einkum horft til

• Byggðarlaga sem eru háð grásleppuveiðum.

• Hvort gera megi ráð fyrir að „fyrrverandi" grásleppubátar fari til strandveiða eða 
leggi aukna áherslu á þær veiðar. Hvernig því skuli mætt?

Í frumvarpinu er ákvæði um að samanlögð aflahlutdeild í eigu einstakra aðila, 
einstaklinga eða lögaðila eða í eigu tengdra aðila megi ekki vera hærri en 2%. Eins og 
dæmin sanna hefur túlkun ákvæðis þessa ekki komið í veg fyrir tilgang þess og er því 
þörf á að samfara innsetningu ákvæðisins verði gerð breyting á lögum um stjórn 
fiskveiða er varðar þetta atriði.

LS minnir á markmið laga um stjórn fiskveiða, hvort lagt hafi verið mat á hvort 
fyrirhuguð breyting leiði til meiri nálgunar að eftirfarandi:

„Markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra 
og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í  landinu."
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