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Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

STRANDVEIÐAR,
GRÁSLEPPA OG MAKRÍLL
Þ

rátt fyrir loðnuhrun og hremmingar í ferðaþjónustu þá heldur jörðin áfram að snúast um sólu og halla undir flatt og sumarið
nálgast nú hratt. Því fylgir aukið líf og umsvif þar sem menn huga meðal annars að strandveiðum, hrognkelsanetum sínum og gá
til makríls. Axel Helgason og Örn Pálsson hjá Landssambandi smábátaeigenda eru í opnuviðtali um þessa veiðiþætti í Öldunni
að þessu sinni.

Nýtt strandveiðifrumvarp

Þingið vill
loðnuskýrslu

Áhugaverðar
eldistölur

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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LEIÐARI

Ögurstundir í
fiskveiðistjórnun
Ástand loðnustofnsins er grafalvarlegt
mál sem getur haft mjög afdrifaríkar
afleiðingar.
Óhætt er tala um að stofninn sé
hruninn því hann gefur ekki af sér neinar
veiðar. Hrygningarstofninn stendur afar
tæpt. Gefi hann ekki af sér góðan árgang
nú í ár erum við í afar vondum málum.
Uppvaxandi árgangar mælast litlir. Loðnan
eru búin að vera í lægð í mörg ár.
Hér dugar að fletta upp í ástandsskýrslu
Hafró um loðnustofninn. Þar eru allar
tölur um stofnstærð og horfur í nýliðun. En
þó stofninn sé hruninn þá er ekki þar með
sagt að búið sé að útrýma loðnunni. Hún
gæti rétt úr kútnum. Uppsjávarstofnar hafa hrunið áður. Norsk-íslenska
síldin er gott dæmi. Hún kom aftur. Það tók áratugi. Loðnan gæti átt hraðari
endurkomu þar sem örfáir árgangar mynda hrygningarstofninn hverju
sinni. En þetta veit enginn.
Hvað með þorskinn? Hrygningarstofn hans hefur ekki mælst stærri í um
60 ár. Við höfum safnað upp gömlum og stórum þorskum. Hvar eiga þeir
að finna æti í loðnuleysi?
Hvernig ætlum við að bregðast við ef nú dregur úr vexti þorsksins,
fiskarnir léttast, náttúruleg afföll og sjálfsát eykst? Er ekki réttast að beina
aukinni sókn í þorskinn, bæði til að hamla gegn þessu en líka koma
byggðum til bjargar?
Á að skoða möguleika á að sækja í miðsjávarfiska á borð við gulldeplu og
laxsíld? [sjá Ölduna 2. tbl. 2018 sem finna má á vefnum fotspor.is].
Við höfum ekki mikinn tíma til að japla dögum saman eins og beljur á
rófu yfir því hvað loðnubresturinn sé mikið áfall. Við þurfum að bregðast
við og finna lausnir áður en tapið verður meira.


Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Allar gerðir startara og alternatora

Glerárgata 34b við Hvannavelli • S 461 1092 • asco.is

Ráðleggja tæp þúsund
tonna sæbjúgnaveiði í ár

H

Kort sem sýnir svæðin.

afrannsóknastofnun
hefur
ráðlagt í samræmi við
varúðarnálgun að afli sæbjúgna
á tímabilinu 1. apríl til 31. ágúst 2019 á
svæðum verði eftirfarandi:
Svæði A. Vestfirðir Norður-Aðalvík:
0 tonn
Svæði B. Vestfirðir miðsvæði: 66 tonn
Svæði C. Vestfirðir suðursvæði: 50
tonn
Svæði D. Utanverður Breiðarfjörður:
56 tonn
Svæði E. Faxaflói: 508 tonn
Svæði F. Austurland norðursvæði: 0
tonn
Svæði G. Austurland miðsvæði: 0
tonn
Svæði H. Austurland suðursvæði: 203
tonn

Sæbjúgu.

Þannig er ráðlögð heildarveiði alls
883 tonn. Einnig er lagt til að veiðar
utan skilgreindra veiðisvæða séu
háðar leyfum til tilraunaveiða. Þessi
ráðgjöf kemur í stað ráðgjafar sem birt
var 13. júní 2018.
Þess skal svo getið að Norðmenn
stunda nú tilraunaeldi á sæbjúgum til
að kanna hvort hefja megi ræktun á
þeim í atvinnuskyni. Það eru reyndar
ekki brúna tegundin sem veidd er við
Ísland, heldur þau rauðu. Sú tegund
finnst víða við strendur Noregs og í
Barentshafi.

ÚTSKRIFT FRÁ SJÁVARÚTVEGSSKÓLA HÁSKÓLA SÞ
Þ

ann 12. mars sl. brautskráðist
21. nemendahópurinn frá
Sjávarútvegsskóla
háskóla
Sameinuðu þjóðanna. Að þessu sinni
voru nemendur í hópnum, þar af níu
konur, sem luku námi og komu þau
frá 15 löndum í Eyjaálfu, Asíu, Afríku,
Mið-Ameríku og löndum í Karíbahafi.
Við athöfnina flutti Guðlaugur Þór
Þórðarson utanríkisráðherra ávarp og
Seion Richardsson frá Guyana flutti
ávarp fyrir hönd útskriftarhópsins.
Sigurður Guðjónsson forstjóri
Hafrannsóknastofnar og formaður
stjórnar skólans stýrði athöfnni
og í lok hennar þakkaði hann
Tuma Tómassyni skólastjóra ShSÞ
sérstaklega fyrir vel unnin störf,
en Tumi mun láta af störfum sem
skólastjóri síðar á árinu.
Sjávarútvegsskóli
háskóla
Sameinuðu
þjóðanna
var
stofnaður árið 1998 á grundvelli
þríhliða
samkomulags
milli
Háskóla
Sameinuðu
þjóðanna,
utanríkisráðuneytisins
og
Hafrannsóknastofnunar. Síðan þá
hafa 392 nemendur frá yfir 50 löndum
lokið námi frá skólanum.

Tumi Tómasson skólastjóri skólans frá
upphafi útskrifar sinn 21. hóp.

Útskriftarhópurinn ásamt utanríkisráðherra.
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PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

Brettavafningsvélar
frá Robopac hafa
sannað ágæti sitt
Meira en 150 vélar seldar á Íslandi.
Allt frá hálfsjálfvirkum vélum upp í fullkomnar
línur með yfirbreiðslu og hornastífum.
Afkasta allt að 80 brettum á klst.
Fjölbreytt úrval og miklir möguleikar á stillingum.

PRENTUN.IS

- vottun um sjálfbæra skógrækt

LÍMMIÐAPRENTUN

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is

4

26. mars 2019

Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður Atvinnuveganefndar:

Strandveiðin efld enn frekar með nýju frumvarpi

Vestfirðingurinn Lilja Rafney Magnúsdóttir er
formaður Atvinnuveganefndar og þingmaður
Norðvesturkjördæmis.
Lilja Rafney á samt Ernu Solberg forsætisráðherra Noregs á sjávarútvegssýningu í Bergen
í Noregi fyrr í þessum mánuði þar sem Lilja var á ferð með Atvinnuveganefnd þingsins.
Ljósm.: Ásmundur Friðrikisson alþingismaður.

Í

síðustu viku mælti Lilja Raf
n
ey
Magnúsdóttir formaður atvinnu
vega
nefndar fyrir nýju frum
varpi
um strand
veiðar þar sem nefndin
sameinast um að flytja sambærilegt
mál eins og gert var í fyrravor en var
þá til bráðabrigða fyrir árið 2018. Það
er nú til meðferðar hjá Atvinnuvega
nefnd þingsins og stefnt að afgreiðslu
þess sem lög áður en strandveiðitíma
bil ársins hefst 1. maí nk. Lilja Raf
ney hefur verið í forsvari fyrir þær
breytingar sem gerðar voru á síðasta
ári. Þær þóttu takast með ágætum og
almenn ánægja reyndist með kerfis
breytinguna hjá strandveiðimönnum.
Komið hefur fram hjá sjávar
út
vegs
ráð
herra að hann telji að þær
breytingar sem for
maður at
vinnu
veganefndar gekkst fyrir á síðasta ári
hafi verið til mikilla bóta fyrir kerfið.
Aldan tók Lilju Rafney Magnúsdóttur
formann Atvinnuveganefndar tali af
þessu tilefni.

Breytingar 2018 nú festar í lög

Lilja Raf
n
ey út
skýrir efni nýja
frumvarpsins:
„Þetta frumvarp endurspeglar þá
tilhögun sem var viðhöfð við strand
veiðarnar í fyrrasumar. Hún var í raun
aðeins til bráðabirgða í tilraunaskyni.
Nú er hins vegar fest í lög að það verða
12 veiði
dagar á strand
veiðunum í
fjóra mánuði á ári. Svæðaskiptingin
verður á
fram hin sama og verið
hefur frá upphafi. Nú geta menn hins
vegar beðið með að ákveða sig fram
á síðustu stundu, til 1. maí, hvar þeir
skrá heimilisfestu. Í fyrra var ákveðinn
óróleiki yfir því að allir myndu þá skrá
sig á A-svæði. Þá var sett til bráða
birgða sú regla að menn gætu ekki
farið á einhvern önnur svæði án þess
að uppfylla ákveðin skilyrði. En þau
falla sem sagt brott við nýju lögin nú,

segir Lilja Rafney.
Hún rökstyður þetta síðast nefnda
með því að nú sé talið að kominn
sé á
kveðinn stöðug
leiki á strand
veiðarnar. „Menn munu að mestu
halda sig við þau svæði og hafnir þar
sem þeir hafa talið henta sér best að
stunda veiðar frá til þessa.

Auknar aflaheimildir

Formaður Atvinnuveganefndar
boðar einnig fleiri nýjungar.
„Það verður einn sam
eigin
legur
aflaheimildapottur eins og í fyrra en
ráðherra hyggst auka við hann með
útgáfu reglugerðar þar um áður en
tímabil þessa árs hefst. Í fyrra voru
þetta 10.200 tonn og vantaði þó
nokkuð upp á að það næðist. Alls
veiddust 9.380 tonn, 820 tonnum
undir heimild. Nú verður þetta þó
aukið í 11.000 tonn af þorski. Nú
verður ufsinn svo algerlega fyrir utan
það sem má veiða í hverjum róðri. Í
fyrra var reglugerðin upp á 700 tonn
alls af ufsa en nú verður þetta hækkað
í þúsund tonn yfir heildina. Þannig
verður í heildina leyft að veiða allt að
11.000 tonn af þorski og þúsund tonn
af ufsa.
En af hverju er þá aukið við ef
heildin náðist ekki í fyrra?
Lilja svarar: „Við viljum bara hafa
borð fyrir báru. Við vonum að það
fari fleiri á strandveiðar í ár heldur
en í fyrra. Sumarið í fyrra var frekar
leiðinlegt veðurfarslega séð. Því miður
voru líka færri bátar á strandveiðum
í fyrra en árin á undan. Það fækkaði
um 46 leyfi, og árið áður hafði líka
fækkað um svipað milli ára. Þessi
fækkun hefur verið áhyggjuefni. Hún
stafar kannski meðal annars af því
að þessum veiðum hefur ekki verið
skapaður nógu stöðugur rammi, þó
fleiri utan að komandi þættir hafi að
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

sjálfsögðu einnig sín áhrif.

Veiðgjöldin lækka umtalsvert

Aðspurð segir Lilja Rafney að ekki
hafi komið til álita að heimila veiðar
á svo
kölluðum „rauðum dögum en
margir hafa kallað eftir því.
„Við ákváðum að fara ekki að rugga
bátnum með því að taka eitthvað svona
inn núna sem myndi kosta miklu meiri
umræðu og jafnvel aukna andstöðu við
strandveiðarnar. Frumvarpið kemur
seint fram núna og við teljum farsælast
að það sé þá sem líkast þeim bráða
birgðareglum sem giltu í fyrra. Betra
væri svo að bæta við þorskinn og auka
heimildir til að veiða ufsa.
Lilja Rafney vekur líka athygli á því
að það náðist að gera þær breytingar
á veiði
gjöldum í vinnu at
vinnu
vega
nefndar í fyrra að þau lækkuðu veru
lega á minni útgerðir frá því sem var
á síðasta ári. „Þar með náðist að koma
til móts við minni og meðalstóru út
gerðirnar með því að hækka frítekju
markið í veiðigjöldunum sem nemur
40 prósenta af
slætti af fyrstu sex
milljónunum. Þau verða því umtalsvert
lægri á strandveiðunum nú samanborið
við í fyrra. Ég vona að þetta verði allt
hvatning til þess að menn drífi sig nú
í auknum mæli á strandveiðar í sumar.

Segir þokkalega sátt ríkja

Lilja Rafney telur að þær breytingar
sem gerðar hafa verið á strand
veiði
kerfinu í tíð núverandi ríkisstjórnar hafi
verið til góðs, „enda komum við Vinstri
græn því inn í stjórnar
sátt
málann
að kerfið yrði endur
skoðað.” Strand
veiðar hafa löngum verið gagnrýndar
og ekki allir sáttir við að þær séu yfir
höfuð stundaðar. Hún svarar hiklaust
spurningu um það hvort sátt ríki um
þær meðal flestra.
„Já, ég hef bara heyrt mikla ánægju
með strandveiðarnar eins og þær voru
framkvæmdar í fyrra. Ég skil þó alveg
áhyggjur sumra fyrir ári síðan þegar við
vorum að fara út í breytingar sem höfðu
kannski ekki alveg fyrirsjáanlegar af
leiðingar. En stundum þarf bara að taka
stökkið. Nú þegar við metum reynsluna
af þessu þá sjáum við að breytingarnar
sköpuðu meira öryggi. Menn gátu líka
valið sér daga og róið þegar von var um
betra fisk
verð, dreift sókninni meira
yfir mánuðina. Þetta skapaði líka hag
ræði fyrir fiskvinnslurnar að vera ekki
bara að fá strandveiðifiskinn inn á fyrri
hluta mánaðarins heldur jafnar yfir
vikurnar. Þannig var margt til bóta.
Menn hafa séð það þegar upp var staðið

og árangur síðasta tímabils metinn í
haust og í vetur.

Öll nefndin að baki

Lilja Rafney bendir á að þingmenn
allra flokka í Atvinnveganefnd séu á bak
við nýja frumvarpið.
„Þeir þingmenn sem sitja í atvinnu
veganefnd endurspegla að sjálfsögðu
þá flokka sem sitja á þingi. Þau hafa
öll fengið grænt ljós á það inni í sínum
þingflokkum að vera með á þessu máli
sem flutningsmenn í krafti setu sinnar
í þingnefndinni. Það má þó svo sem
eiga von á því að einhverjir einstakir
þing
menn hafi það sterkar skoðanir
gegn strandveiðum að þeir styðji ekki
þetta frumvarp og greiði atkvæði gegn
því eða sitji hjá. Hins vegar hef ég enga
ástæðu til að ætla annað en að stór
meirihluti þingsins sé jákvæður gagn
vart strandveiðunum og reynsla síðasta
sumars sýnir að áhyggjur sem sumir
létu í ljós fyrir ári, hafi sem betur fer að
mestu reynst óþarfar.
Helstu hagsmunasamtök útvegsins
hafa mismunandi sýn á málið. „Ég hef
heyrt í Landssambandi smábátasjó
manna. Þeir eru mjög áfram um það
að fá þessa til
högun strand
veiðanna
lög
festa. Sam
tök fyrir
tækja í sjávar
út
vegi hafa nú aldrei verið hrifin af
strandveiðum og við þekkjum svo sem
þá umræðu. Ég tel hiklaust að öflugar
strand
veiðar með því frelsi að ein
staklingar geti farið á veiðar án þess að
þurfa að eiga kvóta sé mikilvægt skref í
þá átt að skapa meiri frið um fiskveiði
stjórnunarkerfið.
Sjálf dregur Lilja Rafney ekki dul
á þá skoðun sína að hún telji að það
eigi að ríkja sem mest frelsi í strand
veiðum. „Veður
fars
lega og sóknar
lega séð verður alltaf takmarkað sem
hægt verður að veiða með þeim hætti.
Aukið frelsi í hand
færa
veiðum mun
ekki ógna neinum fiski
stofnun. Ég
myndi ekki gráta það að hand
færa
veiðar yrðu gefnar frjálsari með skil
yrðum um sóknargetu, svo sem fjölda
rúlla í hverjum bát eða annað sem fæli
í sér ábyrga nýtingu. Við mættum líka
læra margt af öðrum, svo sem Norð
mönnum, um það hvernig þeir hvetja
ungt fólk til þátttöku í sjósókn og útgerð
til að byggja undir nýliðun í greininni.

grípa þar inn með einhverjum hætti
og rétta hjálparhönd til útvegsins og
byggðanna?
„Mér finnst að það þurfi að líða
lengri tími áður en slíkt yrði skoðað
af fullri alvöru. Þar á ég við það hvort
þessi loðnubrestur verðið til langframa.
Auðvitað er tekjutapið sárt fyrir alla
sem hlut eiga að máli. Þetta er þungt
högg. Greinin er hins vegar þannig í
eðli sínu að þetta gengur í sveiflum.
Menn verða að horfa á þetta til lengri
tíma. Það koma tíma
bil með mjög
miklum tekjum og síðan harðnar á
dalnum. Stjórnvöld eiga ekki að fara að
bregðast við með einhverju inngripi nú.
Hins vegar ættu vísindamenn okkar að
beina sjónum að því hvað sé að gerast í
hafinu og rannsaka vistfræðilega þætti
betur.

Lærdómsrík ferð til Noregs

Í lok spjallsins ræðum við um
fiskeldi, en Atvinnuveganefnd fór
á dögunum til Noregs þar sem hún
kynnti sér eldi þar.
„Norðmenn hafa þróað sitt sjókvía
eldi í ein 50 ár. Þeir hafa mikla reynslu
og þekkingu, og hafa mikinn fjölda
vísinda
manna að störfum við rann
sóknir sem tengjast greininni. Ferð
Atvinnuveganefndarinnar til Noregs
var mjög góð og upplýsandi. Nefndin
vinnur nú með tvö frumvörp, annars
vegar um breytingu á núgildandi fisk
eldislögum og svo um gjaldtöku á fisk
eldisleyfum. Ég hef fulla trú á að laxeldi
getið vaxið fiskur um hrygg, svo sem
á Vestfjörðum og Austfjörðum. Þetta
er hins vegar uppbygging sem krefst
þolinmóðs fjármagns. Það tekur sinn
tíma þar til fiskeldið fer að skila um
talsverðum hagnaði. Enginn vafi leikur
þó á því að eldið hefur haft mikil og já
kvæð áhrif í sjávarbyggðum Vestfjarða
þar sem ég þekki best til og fyrir þjóðar
búið allt getur fiskeldi orðið mikil efna
hagsleg lyftistöng til framtíðar.Við
þurfum hins vegar að vanda okkur
og tryggja að þetta sé í samræmi við
kröfur um sjálfbærni og að tekið verði
tillit til náttúrunnar. Það frumvarp um
breytingar á fiskeldislögum sem nú er
til meðferðar í þinginu felur í sér stórt
skref í rétta átt hvað það varðar, segir
Lilja Rafney Magnúsdóttir að lokum.

Sveiflur einkenni
uppsjávarveiða

Við víkjum tali að loðnubrestinum
sem ljóst er að verði mikið áfall fyrir
marga. Telur for
maður At
vinnu
vega
nefndar að stjórn
völd eigi að

Sjá einnig aðsenda grein Lilju Raf
neyjar um Noregsferðina á síðu 14 í
þessu tölublaði Öldunnar.
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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

TENGDU 2 SÍMA VIÐ
HEYRNARHLÍFINA
Heyrnarhlíf með Bluetooth® MultiPoint.
Samskiptamöguleiki við 2 síma, FM útvarpi og
umhverfishljóðnema. Þú getur hlustað á tónlist
og tekið við símtölum í mjög hávaðasömu
umhverfi þar sem míkrafónnin í heyrnarhlífin
útilokar allan umhverfishávaða.
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Skipið við bryggju í Reykjavík en þar
var það um alllangt skeið áður en
það var selt úr landi.

TOGARI SELDUR
TIL AFRÍKU

B

úið er að selja togskipið
Guðbjörgu Sigurðardóttur ÍS
508 til fyrirtækis í Gíneu í
Afríku. Vefmiðillinn Bæjarins besta
upplýsir að söluverðið hafi verið
525.000 Bandaríkjadollarar. Það eru
um 61 milljón íslenskra króna.
Skipið var að sjálfsögðu selt
án aflahlutdeilda, aflamarks og
aflareynslu enda fór það úr landi.
Vinnslubúnaður um borð fyrir rækju
fylgdi ekki með..
Ísafjarðarbæ
var
boðinn
forkaupsréttur að skipinu með vísan
til 3. mgr. 12. gr. laga nr. 116/2006 um
stjórn fiskveiða. Bæjarins besta skrifar
að bæjarráð Ísafjarðarbæjar hafi lagt
til við bæjarstjórn að fallið verði frá
forkaupsréttinum.
Skipið var um árabil í íslenska
flotanum og hét áður Sindri VE. Það
hefur nú verið afskráð og er farið úr
landi suður í höf.

MERKJA HROGNKELSI OG ÞORSKA
Hrognkelsi með merki
KYNNING

H
Vatnsúðakerfi (Sprinkler System):

Nýtt umboð fyrir nýja
tegund þenslutengja
M

D Vélar sérhæfir sig í þenslutengjum fyrir flestar
aðstæður og með nýjum samningi við fyrirtækið
Metraflex í Chicago aukum við enn við úrvalið
og þjónustuna. Við erum mjög ánægð með að hafa gengið
frá þessum samningi sem felur í sér að MD Vélar ehf. er nú
söluaðili fyrir Metraflex í Norður-Evrópu.
„Í þessum mánuði fer ég á sýningu í Madríd þar sem ég
hitti starfsmenn Metraflex og það verður mjög spennandi að
kynnast fyrirtækinu og vörunum betur,“ segir Laila Björk
Hjaltadóttir fjármála- og viðskiptastjóri MD Véla.

Einstök þenslutengi
Metraflex framleiðir einstök þenslutengi, kölluð FireLoop
og FireVoop, sem eru sérhönnuð fyrir vatnsúðakerfi.
Metraflex eru afar framarlega í nýsköpun og falla þessi
tengi sannarlega undir það. Tengin þola einstaklega mikla
hreyfingu og geta hreyfst í allar áttir sem veitir mjög góða
vörn fyrir kerfin. Tengin eru bæði UL skráð og FM samþykkt.
Metraflex eru í fremstu röð þegar kemur að þenslutengjum
fyrir vatnsúðakerfi. „Það sem er svo einstakt við þessi tengi
er hversu mikla hreyfingu þau taka, hve auðveld þau eru í
uppsetningu og hvað það fer lítið fyrir þeim. Hægt er að
koma þeim auðveldlega fyrir þó plássið sé lítið.“ Þessi tengi

eru ætluð til uppsetningar alls staðar þar sem ætla má að
verði einhver hreyfing á lögnum t.d. af sökum vatnsþrýstings,
jarðskjálfta eða annars. Hægt er að setja tengin upp hvort
heldur er lárétt eða lóðrétt og 180° sveigjan krefst eingöngu
einnar upphengju sem gerir tenginu kleyft að hreyfast
án hafta. Þó er ekki nauðsynlegt að hafa upphengju fyrir
minnstu tengin.
Tengin fást með mismunandi fittings með hreyfingu -/+
4“, 8“, 16“ og 24“ í stærðum frá DN 25 – DN 300 og þrýsting
frá 12 - 20 bör.
Á heimasíðu Metraflex, metraflex.com er hægt að
nálgast margskonar upplýsingar eins og stærðir,
fittings, leiðbeiningar fyrir uppsetningu og 3D
teikningar. Einnig er hægt að fræðast þar um metrafire.
Á heimasíðu MD Véla, mdvelar.is er einnig hægt að
finna bæklinga og fleiri upplýsingar meðal annars um
þenslutengin.
Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við
Laila Björk Hjaltadóttur
Sími: 692-8280
Vefpóstur: laila@mdvelar.is

afrannsóknastofnun og BioPol
ehf á Skagaströnd hafa um
langt árabil átt í samstarfi
varðandi merkingar á hrognkelsum.
Stofnunin greinir frá því í
frétt að árið 2018 voru merkingar
framkvæmdar með tvennum hætti.
Annars vegar um 200 fiskar á
hefðbundinni veiðislóð inni á Húnaflóa
og hins vegar um 290 ungfiskar í
alþjóðlegum makrílleiðangri norður
og suður af Íslandi og við austurströnd
Grænlands. Ekki er vitað til þess að
ungviði hafi áður verið merkt með
þessum hætti en endurheimtur geta
gefið mjög mikilvægar upplýsingar
um vöxt hrognkelsa og hvert þau
ganga til hrygningar.

Greitt fyrir merkta fiska

Greiddar verða 5.000 kr fyrir hvern
fisk sem berst í heilu lagi til BioPol
á Skagaströnd. Einnig fær sendandi
upplýsingar um hvar og hvenær
fiskurinn var merktur.
Þau sem veiða merktan fisk eru
beðin um að hringja í símanúmerið
sem er á merkinu (896-7977) og
tilkynnta staðsetningu. Það á ekki að
fjarlægja merkið af fiskinum en komið
honum sem fyrst í frysti og í kjölfarið
verður reynt að nálgast hann. Einungis

er greitt ef fiskurinn skilar sér í heilu
lagi og merkið er enn í honum.

Þau gráu eru víða

Í
makrílleiðangrinum
2018
veiddust hrognkelsi sem meðafli í
efstu lögum sjávar á hafsvæði sem nær
frá austur Grænlandi, allt í kringum
Ísland og norður með Noregi.
Ekki er ljóst hvar þessi fiskur mun
hrygna og hversu mörgum árum hann
eyðir á þessum slóðum áður en hann
kemur til hrygningar. Endurheimtur
á merktum fiskum munu hugsanlega
hjálpa til við að svara þessum
spurningum.

Merkja einnig þorsk

Nú
í
marsmánuði
hóf
Hafrannsóknastofnun
síðan
merkingar á þorski á ný eftir nokkurt
hlé.
Merktir voru 1800 þorskar um borð
í rannsóknaskipum stofnunarinnar
þegar þau voru í hinu árlega vorralli.
Greiddar verða 2.000 krónur fyrir
hvert merki sem endurheimtist með
upplýsingum. Nánari upplýsingar
um þessi merkingaverkefni má
nálgast á vef Hafrannsóknastofnunar
(hafogvatn.is).

Útbreiðsla hrognkelsa
sem fengust í flotvörpu
í makrílleiðangrinum
2018. Ljóst er að
þessi klunnalega og
merkilega fisktegund er
sannkölluð úthafsvera
sem er afar víðförul
þó líkamslagið bendi
kannski ekki til þess.
Merkingar munu
vonandi veita spennandi
þekkingu um það
hverjar farleiðirnar eru.
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AXEL HELGASON OG ÖRN PÁLSSON HJÁ
LANDSSAMBANDI SMÁBÁTAEIGENDA
SITJA EKKI Í NEINNI LOGNMOLLU

Axel Helgason og Örn Pálsson á skrifstofu Landssambands smábátaeigenda í Reykjavík.

N

ú þegar vorið er rétt handan
við hornið eykst umstangið í
höfnum landsins. Smá
báta
sjómenn hófu grásleppuvertíð sína í
síðustu viku. Menn eru óðum að búa
sig undir strandveiðar í sumar og ein
hverjir ætla á makríl.
Aldan tók í lok síðustu viku hús
á þeim Axel Helgasyni formanni og
Erni Pálssyni framkvæmdastjóra
Landssambands smábátaeigenda (LS)
til að ræða þessi mál.

Ný strandveiðilög ánægjuefni

Spjallið hófst á umræðu um nýja
strandveiðifrumvarpið sem nú liggur
fyrir þinginu og greint er frá í viðtali
við Lilju Raf
n
ey Magnús
dóttur for
mann Atvinnuveganefndar annars
staðar í þessu tölublaði Öldunnar.
Axel formaður tók fyrstur til máls:
„Mér finnst bagalegt hvað frumvarpið
kemur seint fram. Þá hefði gefist betri
tími til að ræða og skoða ýmsa hluti
varðandi útfærslu og lagaumgjörð við
strandveiðarnar.”
Örn leggur orð í belg og segir
að strandveiðarnar hafi gengið vel á
síðasta ári. „Maður hefði haldið að
liggja hefði átt fyrir strax fyrir áramót,
frumvarp um að halda í kerfið í þeirri
bráðabirgðaútfærslu sem reyndist
svo vel í fyrra. En það er vissulega
á
nægju
efni að þetta skuli nú fest í

lög. Við viljum þó sjá að strandveiði
kerfið verði gert enn betra, bæði með
fleiri dögum, lengra tímabili og meira
frelsi.”
Hvað með óskir margra um að leyft
verði að róa á svokölluðum „rauðum
dögum”?
Axel svarar: „Það er eftirspurn eftir
því. Sjómenn hafa áhuga og vinnslur
vilja til dæmis fá hrá
efni á mánu
dögum. Fulltrúar fiskmarkaðanna
hafa hins vegar mælt gegn þessu. Þeir
segja að að það væri bæði of erfitt og
of dýrt að manna markaðina á sunnu
dögum. Bæði er fiskmagnið frá strand
veiðunum of lítið og svo vilja menn
eiga frídaga um helgar á sumrin. Þetta
hefur því ekki fengið undirtektir þar.”

Stærri pottar, lægri veiðigjöld

Við tæpum á horfum fyrir
komandi strandveiðivertíð. Örn segir
að fisk
verðið stefni í að verða eitt
hvað hærra en í fyrrasumar. Síðan hafi
veiðigjöldin lækkað umtalsvert.
Hér er Axel með tölurnar á reiðum
höndum: „Við förum úr tæpum 18
króna veiðigjaldi á þorskígildiskílóið
í strandveiðum niður í 7,80 krónur
nú, reiknað með af
slættinum sem
gefinn er á heildar veiðigjöld undir sex
milljónum, en flestar útgerðir strand
veiði
báta eru undir því marki. Það
munar um þetta í afkomunni.”

Örn bætir því við að auk þessa
sé ufsinn alveg frír. „Við
miðunin
varðandi þorskinn hækkar í 11.000
tonn [sjá einnig viðtal við Lilju Raf
neyju Magnúsdóttur á síðu xx í þessu
blaði] og ufsinn er alveg utan við það.
Hann er ekki inni í þessum 11.000
tonnum.”

Bjartsýni fyrir komandi tímabil

Nú erum við komnir inn í hin
flóknu fræði strandveiðanna sem snúa
að verðmyndun og hins ýmsu gjöld
sem tengjast veiðiskapnum og er vart
nema fyrir innvígða og innmúraða að
skilja til fulls.
Þetta kristallast í orðum formanns
LS.: „Verðið fyrir ufsann nú er á bilinu
70 til 80 krónur kílóið. Meðalverðið
á honum á strandveiðinni í fyrra var
64 krónur. Það er samt bagalegt að
ríkið ætlar enn að taka 20 prósent af
sölu
verð
mæti ufsans í þennan svo
kallaða VS-sjóð. Þegar þannig er þá
eru ekki borguð veiðigjöld af aflanum.
Í fyrra var það reyndar þannig að
karlarnir græddu á því að ufsinn fór
í VS, eða Hafrósjóðinn eins og það
er líka stundum kallað, vegna þess
að 20 prósent af söluverði ufsans sem
reiknaðist eftir að búið var að borga
uppboðskostnað og löndunarkostnað
þá var lægra en ella hefði farið í veiði
gjöld.”

Heilt yfir þá eru þeir Axel og Örn
sam
mála um að þokka
leg bjart
sýni
ríki fyrir komandi strand
veiði
tíma
bil. „Aflahorfur eru ekkert síðri nú
en í fyrra. En það er ekki endalaus
hópur manna sem getur veitt 770 kíló
af þorski dag eftir dag. Þetta er orðinn
harðsnúinn kjarni sem stundar þessar
veiðar. Bátum fækkaði vissulega milli
ára á síðasta ári en meðalafli á hvern
bát sló öll met og hefur aldrei verið
meiri á öllum svæðum. Vonandi ná
menn að nýta dagana betur nú í sumar
en í fyrra og þá í ljósi þeirrar reynslu
af fyrir
komu
laginu sem þeir öfluðu
sér þá,” segir Örn Pálsson.

Sú gráa lofar góðu

Grásleppuvertíð ársins hófst 20.
mars síðastliðinn. Hér ríkir ekki síður
bjart
sýni en í að
draganda strand
veiðanna.
„Ver
tíðin í ár lítur vel út hvað
varðar sam
keppni um hrá
efni hjá
vinnslunum. Þær voru fyrir vertíðina
farnar að gefa út yfirlýsingar um verð
til sjó
manna. Það er afar fá
títt, að
kaupendur hafi gefið upp verð fyrir
upphaf vertíðar,” segir Axel.
Örn bendir á að það hafi eiginlega
aldrei verið tilkynnt um verð fyrr en
eftir að karlarnir eru búnir að leggja
netin og þau hafa yfirleitt reynst lægri
en menn bjuggust við. Þá hafi tekið

við barátta við að reyna að þrýsta þeim
hærra. „Nú er hins vegar greinilega
mikil eftirspurn eftir hrognum. Það
munar líka miklu að geta selt sjálfa
grásleppuna frysta til Kína. Það varð
mikil verðhækkun og notaleg aukning
á því á síðasta ári.”
„Kínverjarnir borða þetta upp til
agna nema kannski beinin í hausnum,”
skýtur Axel formaður inn.

Ævintýrið með sjálfan fiskinn

Framkvæmdastjóri LS heldur
áfram: „Þeir eru búnir að finna ýmsar
aðferðir við að matreiða grásleppuna.
Það hefur verið mjög skemmtilegt að
sjá hvernig þetta hefur þróast fram úr
björtustu vonum. Útflutningsfyrir
tækið Triton hefur átt mikinn þátt í
því að vinna markað fyrir þessar af
urðir í samstarfi við Landssamband
smábátaeigenda, sem í dag eru farnar
að gefa okkur fleiri hundruð milljónir
króna í aflaverðmæti á hverju ári. Þar
var Örn heitinn Erlendsson stofnandi
Triton lykil
maður. Á sínum tíma
fékkst vart króna í styrki til þróunar
vinnu hjá AVS-sjóðnum. Þeir settu
einu sinni milljón í þetta eftir þrýsting
frá Steingrími J. Sigfússyni sem þá var
sjávarútvegsráðherra en það var allt og
sumt.”
„Fyrstu veriðin sem okkur buðust
voru að mig minnir 30 krónur fyrir
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kílóið af búknum. Í upphafi vertíðar í
mars í fyrra var útflutningsverðmæti
frosinnar grásleppu um 210 krónur á
kílóið. Í desember var það komið upp
í 300 krónur. Á um hálfu ári hækkaði
það þannig um tæp 50 prósent,” segir
Axel.
Örn botnar þessa umæðu með því
að segja að þessi hækkun á sjálfum
fiskinum hafi ekki skilað sér eins vel
til karlanna og hefði átt að vera. „En
vonandi verður það betra í ár.”

Stefnir í kvótasetningu

Nú er ljóst að sjávar
út
vegs
ráð
herra hyggst setja kvóta
stýringu á
grá
sleppu
veiðarnar. Þar með verður
úti um núgildandi kerfi sem byggir
á fjölda veiðileyfa og úthlutun veiði
daga. „Í gær kom til okkar formlegt
erindi frá sjávarútvegsráðuneytinu
þar sem kemur fram að ráðherra hefur
áform um að kvótasetja grásleppuna
með frum
varpi nú í haust. Þetta
kemur fram í svari frá ráðuneytinu
þar sem óskum okkar um breytingar
á reglugerð um grásleppuveiðar er að
hluta til hafnað, og vísað til þessa sem
röksemd fyrir því,” segir Axel Helga
son.
Örn Pálsson furðar sig á því að
stjórn
völd ætli að gera þetta. „Grá
sleppu
stofninn er í góðu lagi enda
sýna afla
brögðin það. Við höfum
líka farið algerlega eftir ráðgjöf Haf
ró. Ég sé enga aðra ástæðu til þess að
setja grásleppu í kvóta aðra en þá að
menn vilja fækka aðilum sem stunda
veiðarnar. Það verður á
huga
vert að
fylgjast með um
ræðunni sem þetta
mun skapa. Margir eiga grá
sleppu
veiði
leyfi sem þeir hafa ekki nýtt
undanfarin ár og hvernig fara þeir út
úr kvótasetningu? Þarna gæti skapast
réttur til skaðabóta frá ríkinu ef farið
verður í kvótasetningu.”

hluti makríl
kvótans tekinn frá og
settur í pott fyrir smábátana áður en
kemur til útlutunar.”

Ævintýrið með markaðssetningu og sölu á sjálfum hrognkelsunum er
merkileg saga um það hvernig búa má til mikil verðmæti úr einhverju
sem áður var hent. Nú á að kvótasetja gráspleppuna.

Vilja makrílpott fyrir smábáta

Landssamband
smábátaeigenda
hefur fengið lögspekinga til að rýna
í stöðu mála. „Lög
menn hafa tekið
undir að það sé fær leið og leyfileg að
búa til slíkan pott eins og Örn bendir
á til færaveiða. Það yrðu þá ólympískar
veiðar,” segir Axel sem sjálfur gerir út á
makríl. „Þessar veiðar eru þess eðlis að
það er ekkert hægt að bíða ef fiskurinn
gefur sig á slóðinni á annað borð. Þá
verða menn bara að veiða því þessi
makríllinn hverfur jafn skjótt og hann
birtist. Enda er það svo að menn hafa
ekki getað sýnt fram á að feitari makríll
veiddur í september sé verðmeiri ein sá
fiskur sem veiðist fyrr. Þennan fisk er
ekki hægt að geyma í sjónum hér við
land og glórulaust að láta sér detta í hug
að bíða með að veiða hann þangað til
að tiltekinni fituprósentu er náð.”
For
maður LS segir hreint út að
málflutningurinn nú snúist að veru
legu leyti um að þeir smábátaútgerða
menn sem hæðstu úthlutanirnar hafi
fengið og ráða ekki við að veiða það
magn, vilja geta átt þess kost að braska
með veiði
heimildirnar og fram
selja
þær út úr handfærapottinum gegn fé
til stóru skipanna. „Þau skip borguðu
á síðustu vertíð 65 krónur fyrir kílóið
til ríkisins í gegnum upp
boð Fiski
stofu. Færatrillurnar fengu í fyrra 75
til 80 krónur kílóið. Menn sjá því lík
lega fyrir sér að það verði miklu hag
kvæmara að fá úthlutað makrílkvótum
og leigja þá áfram til stórútgerðarinnar
fyrir, segjum 65 krónur kílóið án þess
að þurfa sjálfir að leggja út í neinn út
gerðarkostnað,” segir Axel Helgason að
lokum.

Köld vatnsgusa í makríl

Að lokum í þessu kaffi
spjalli
tæpum við aðeins á makrílnum. Þar
er að draga til tíðinda. Sjávarútvegs
ráðherra er að koma með nýtt frum
varp þar sem miklar breytingar eru
boðaðar á úthlutunum veiðiheimilda
í makríl. Þetta gerist í kjölfar Hæsta
réttardóms sem féll í vetur.
Örn Páls
son er myrkur í máli:
„Þetta frumvarp er eins og köld vatns
gusa framan í smábátaeigendur. Það
segir ekkert annað en að við skulum
ekki veiða neinn makríl á þessa báta.
Hlutdeild þeirra af heildar aflamarki
fer niður í tvö prósent. Þetta þýðir
að kannski 15 til 20 bátar munu hafa
afkomu af veiðinni. Í fyrra stunduðu
48 bátar veiðarnar. Þetta er alveg með
ólíkindum að menn ætli að gera þetta
og bætir gráu ofan á svart eftir kvóta
setninguna 2015. Hún stöðvaði alla
fram
þróun. Fjöldi báta á veiðunum
fór úr 120 niður í 57, loksins þegar
makríllinn var kominn á grunn
slóðina. Við erum þó bjartsýnir á að
hægt verði að ná fram breytingum til
bóta á þessu nýja markíl
frum
varpi.
Við leggjum til að sam
hliða þessu
frumvarpi verði lagt fram frumvarp
um breytingar á lögum um stjórn fisk
veiða sem tryggi áframhaldandi færa
veiðar á makríl. Þar verði ákveðinn

Haldið til strandveiða frá Patreksfirði.

Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur

Krókaveiddur makríll kominn að landi.
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Inga Sæland var fyrst flutningsmaður
skýrslubeiðninnar.
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ÞINGIÐ KALLAR
EFTIR ÍTARLEGRI
LOÐNUSKÝRSLU
A

lþingi hefur samþykkt beiðni
um skýrslu frá sjávar
út
vegs
ráðherra um nýtingu og vist
fræðilega þýðingu loðnustofnsins frá
aldamótum.
Fyrsti flutnings
maður skýrslu
beiðninnar er Inga Sæland formaður
Flokks fólksins. Með henni á málinu
voru samþingflokksmaður hennar
auk allra þing
manna Sam
fylkingar,
Pírata og Við
reisnar. Al
þingi sam
þykkti skýrslubeiðina 20. mars með 49
greiddum atkvæðum en 14 voru fjar
staddir.
Samkvæmt þingskapalögum þá
skal ráð
herra ljúka skýrslu
gerðinni
innan 10 vikna eftir að skýrslubeiðnin
er samþykkt. Skal skýrslan þá prentuð
og útbýtt meðal þingmanna.. Ef ráð
herra eða skýrslubeiðendur, einn eða
fleiri, óska þess skal skýrslan tekin til
umræðu. Ráðherra gerir þá grein fyrir
henni.
Í greinargerð með skýrslubeiðnni
segir: „Ört dvínandi vonir eru nú um
að nokkuð verði úr loðnuvertíð. Þrátt
fyrir umfangsmikla leit á stórum haf
svæðum hefur Hafrannsóknastofnun
ekki tekist að finna og mæla nægilega
mikið af loðnu til að heimila loðnu
veiðar. Einungis hafa verið mæld rúm
200.000 tonn.
Um langan aldur hefur afla
regla
loðnu verið sú að aldrei megi veiða
meira en svo að um 400.000 tonn af
kyn
þroska loðnu séu skilin eftir til
hrygningar. Ljóst er að menn eru víðs
fjarri því að finna nægilega mikið af
loðnu til að veiðar verði heimilaðar og
litlar vonir til að meira finnist úr því
sem komið er. Vísbendingar eru um
að loðnustofninn hafi átt erfitt upp
dráttar um nokkurra ára skeið. Þar
eru aflatölur skýrasta vitnið og sýna að
þessi kreppa hófst upp úr aldamótum.
Niðursveifla loðnustofnsins og
jafnvel hrun hans eru reiðarslag fyrir
hag þjóðarinnar. Sam
kvæmt ný
legri
úttekt hagfræðideildar Landsbankans
frá 21. febrúar 2019 er loðnan næst
mikilvægasta útflutningsfisktegundin
á eftir þorski og hefur verið það frá
2012. * Í fyrra var út
flutnings
verð
mæti loðnuafurða alls 17,8 milljarðar
kr. Árlegt útflutningsverðmæti loðnu
var að meðal
tali 23,2 milljarðar kr.
árin 2012–2018. Þetta voru um 9,4%
af heildarútflutningsverðmæti sjávar
afurða á tímabilinu.
Loðnu
brestur mun þannig hafa
töluverð neikvæð áhrif á landsfram
leiðslu þjóðarinnar og þar með tekjur
fjölda fólks, bæði sjómanna og þeirra
sem starfa við vinnslu. Auk þess verða
ríki, sveitarfélög og fyrirtæki í sjávar
útvegi fyrir miklum tekjumissi.
Af framansögðu er ljóst að loðnan
skiptir miklu máli fyrir efna
hag
þjóðarinnar mælt í beinum tekjum af
loðnuveiðum. Annað, og ekki síður
mikilvægt, er þýðing loðnunnar fyrir
vist
kerfi náttúru Ís
lands, bæði sjó
fugla en ekki síður lífríkið í hafinu.
Langvarandi niðursveifla og mögulegt
brotthvarf loðnu af Íslandsmiðum er
því mikið áhyggjuefni út frá náttúru
farslegum sjónarmiðum.
Með þessari skýrslubeiðni er farið
fram á að Alþingi fái í greinargóðri

samantekt upplýsingar um veigamikla
þætti í nýtingu loðnu á Íslandsmiðum
frá síðustu aldamótum og um fram
tíðar
horfur. Um leið er kallað eftir
upplýsingum um vistfræðileg tengsl
loðnu við þorskstofninn, stórhveli og
sjófugla, sem og um hugsanleg áhrif
vegna hlýnunar sjávar.”
Óskað er eftir því að í skýrslunni
komi m.a. fram eftir
farandi upp
lýsingar:
1. Heildarloðnuveiðar á tímabilinu,
sundurliðaðar eftir veiðiþjóðum,
árum og mánuðum.
2. Loðnuafli eftir veiðarfærum (nót
og flot
vörpu) á tíma
bilinu, sundur
liðaður eftir veiði
þjóðum, árum og
mánuðum.
3. Út
gefinn loðnu
kvóti ár hvert,
bæði í heild og hvernig hann skiptist
milli þjóða.
4. Ráðlagður heildarloðnuafli ár
hvert. Með fylgi þær dagsetningar er
sú ráðgjöf lá fyrir.
5. Kort sem sýni hvar loðna var
veidd, annars vegar með flotvörpu og
hins vegar í nót, eftir árum.
6. Fjöldi skipa, inn
lendra og er
lendra, sem stunduðu loðnuveiðar í
íslenskri lögsögu, flokkaður eftir árum
og þjóðum.
7. Magn loðnu sem landað var
á tíma
bilinu, flokkað eftir árum,
mánuðum og höfnum hér á landi.
8. Skrá yfir leitar- og loðnu
mælingar
leið
angra, sem farnir voru
á vegum Hafrannsóknastofnunar á
tíma
bilinu, sundur
liðuð eftir árum.
Henni fylgi kort með leiðar
línum
skipa, þétt
leika
kort loðnunnar sam
kvæmt niður
stöðum mælinga og
samantekt á áætluðum stofnstærðum
í leiðöngrum hverju sinni.
9. Magn loðnu sem fór til
frystingar, hrogna
töku og í bræðslu
hér á landi eftir árum.
10. Útflutningsverðmæti loðnuaf
urða eftir árum, flokkað eftir afurðum
(fryst loðna, hrogn, mjöl og lýsi).
11. Magn loðnu
af
urða og út
flutningsverðmæti, flokkað eftir árum
og löndum sem flutt var út til.
12. Hlutfall heildarverðmætis
loðnuafurða af heildarverðmæti
sjávarafurða sem fluttar voru út frá Ís
landi, flokkað eftir árum.
13. Stutt greinargerð um framtíðar
horfur í þróun stofn
stærðar loðnu
stofnsins út frá því sem vitað er um
stærð árganga.
14. Stutt greinar
gerð um tengsl
loðnu og þorsks við Ísland. Einkum
verði rætt hvort greina megi vís
bendingar um tengsl milli breytinga í
meðalþyngd þorsks og magns loðnu á
grunnslóðinni ár hvert við Ísland.
15. Stutt greinar
gerð um tengsl
loðnu og stór
hvala, einkum hnúfu
baks, í hafinu norður af Ís
landi.
Einkum verði rætt um þróun í fjölda
hvala á upp
vaxtar- og ætis
slóðum
loðnu norður í Dumbshafi og um af
rán hvala á loðnustofninum.
16. Stutt greinar
gerð um tengsl
loðnu og sjófugla við Ísland.
17. Stutt greinargerð um hugsanleg
áhrif hlýnunar sjávar á vöxt, göngur
og útbreiðslu loðnu við Ísland og í
hafinu norður af landinu.
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HAGSTOFAN BIRTIR ÁHUGAVERÐA TÖLFRÆÐI UM FISKELDI

M

ikill vöxtur hefur verið í
fiskeldi á Íslandi undanfarin
ár. Framleiðslan hefur nær
fjórfaldast á síðustu tíu árum.
Tekjur fyrirtækja í fiskeldi námu
rúmum 19 milljörðum árið 2017 og
hafa aukist mikið á undanförnum
árum. Mikil fjárfesting hefur verið
í greininni á síðustu árum en þrátt

fyrir það er eiginfjárhlutfall sterkt,
eða um 51% árið 2017. Mikið
heildartap var þó enn á rekstrinum
árið 2017. Árið 2017 voru 435
launþegar hjá fiskeldisfyrirtækjum.
Samhliða auknum umsvifum hefur
útflutningsverðmæti fiskeldisafurða
aukist mikið og nam 13,1 milljarði
árið 2018. Uppistaðan í fiskeldinu

voru lax og bleikja. 2018 voru
framleidd 13,5 þúsund tonn af
eldislaxi og tæp 5 þúsund tonn af
bleikju.
Meðfylgjandi stöplarit og töflur
er meðal gagna um fiskeldi sem
Hagstofa Íslands birti í liðinni viku.
Skoða má þetta nánar á vefnum
hagstofa.is.
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SAMIÐ VIÐ FÆREYJAR
K

ristján Þór Júlíusson og Högni
Hoydal sjávarútvegsráðherrar
Íslands og Færeyja hafa náð
samkomulagi um fiskveiðisamning á
milli Íslands og Færeyja.
Samningurinn
felur
í
sér
endurnýjun á samningi frá 2018
sem veitir Íslandi aðgang að lögsögu
Færeyja til að veiða kolmunna og
norsk-íslenska síld og samhliða fá
Færeyjar aðgang að lögsögu Íslands
fyrir sömu tegundir. Ísland fær
1.300 tonn af makríl frá Færeyjum
og Færeyjar fá 5.600 tonn af bolfiski
og allt að 30 þúsund tonn af loðnu
frá Íslandi háð því að loðna finnist í
veiðanlegu magni í lögsögu Íslands.
Samkomulagið gildir fyrir árin 2019
og 2020.
Jafnframt sammæltust ráðherrarnir
um að halda áfram vinnu að gerð
rammasamnings um fiskveiðisamstarf
þjóðanna og tilnefna hvor um sig
sérfræðinga til að meta verðmæti
aflaheimilda og aðgangs sem nýtist
við gerð fiskveiðisamnings þjóðanna.
Gert er ráð fyrir að þessari vinnu verði
lokið um mitt ár 2020.

Atvinnuveganefnd þingsins í ferðinni til VesturNoregs. Greinarhöfundur fyrir miðju hópsins.

Samningurinn gerir íslenskum skipum m. a. kleift að veiða kolmunna
í færeyskum sjó. Myndin er af færeysku stjórnarráðsbyggingunum á
Þinganesi í Þórshöfn.

Aðsend grein:

FISKELDI – LÆRUM AF
REYNSLU ANNARRA

A

tvinnuveganefnd Alþingis fór
á dögunum til Bergen í Noregi
til að læra af fimm
tíu ára
reynslu Norðmanna af fiskeldi. Ferðin
var mjög upplýsandi og hittum við þar
fyrir fjölda aðila sem tengjast fiskeldi
í eftirliti, rannsóknum og opinberar
stofnanir. Meðal annars Norsku Haf
ró og Fiskistofu, Norce – sjálfstæða
rannsóknastofnun, umhverfissamtök,
og veiðiréttarhafa. Þá heimsóttum við
Blom fiskeldisstöð sem er fimmtíu ára
gamalt fjölskyldufyrirtæki.

Sýning í Bergen

Í Bergen var sjávarútvegssýning
sem Íslandsstofa og íslensk fyrirtæki
tóku þátt í og þar mátti hlýða á fjölda
fróðlegra fyrirlesara um tækifæri og
þróun í sjávarútvegi og fiskeldi.
Sér
stak
lega var fjallað um
áskorunina sem matvælaiðnaður
stendur frammi fyrir en til þess að
fæða jörðina þarf heims
byggðin að
tvöfalda matvælaframleiðslu á næstu
þrjá
tíu árum. Nú þegar kemur yfir
helmingur af fiskafurðum úr fiskeldi
og talið að það hlutfall verði að aukast
til að létta álaginu af ofveiddum fiski
stofnum víða um heim.

Margt hægt að læra

Það má margt læra af Norð
mönnum sem hafa gert ýmis mistök
og lært af þeim. Nú eru Norðmenn
fremstir meðal þjóða í þróun eldis
búnaðar og í mótvægisaðgerðum gegn
hættu á erfðablöndun og tilraunum
með eldi á landi, í lokuðum kvíum og
með ófrjóan eldislax.
Það sem mest hefur verið til um
ræðu hér heima er hættan sem er
á erfða
blöndun við villtan lax og
hvernig koma megi í veg fyrir slysa
sleppingar og til hvaða mótvægisað
gerða best sé að grípa svo koma megi
í veg fyrir á
hættu á erfða
blöndun.
Norðmenn hafa þróað áhættumat frá
árinu 2011 og byggt það á breiðum
grunni með aðkomu margra aðila sem
að greininni koma og sátt er um og í
matinu er tekið tilliti til mótvægisað
gerða.

Lágmörkum áhættuna

Í því frumvarpi um fiskeldi sem
liggur nú fyrir Alþingi er settur á fót
samráðsvettvangur hagaðila sem rýna
eiga líkanið fyrir á
hættu
matið og
koma með til
lögur til mót
vægis
að

gerða sem hægt er að taka tillit til við
vinnu Hafró að bindandi tillögu um
áhættumat til ráðherra.
Forsendur áhættumatsins eins og
það liggur fyrir hefur verið gagnrýnt
af ýmsum og þ.m.t. virtum vísinda
mönnum og því nauðsynlegt að þróa
það áfram í breiðri sátt þeirra aðila
sem að málinu koma á samráðsvett
vangi og að það sé lifandi plagg.
Ég tel það mikilvægt að vernda líf
fræðilegan fjölbreytileika og standa
vörð um villtu laxa
stofnanna. Við
gerum það með því auka rannsóknir
á þeim og eftirlit líkt og Norðmenn
hafa gert.

Spurningin um náttúruvalið

Eitt að þeim atriðum sem hefur
mikið að segja um áhættuna af lax
eldi er hæfni eldislaxa til að fjölga sér
í náttúrunni.
Margir vísindamenn telja hæfnina
litla og að náttúruvalið hendi út ein
stak
lingum sem ekki eru val að
lagaðir að um
hverfinu. Þá er hröð
þróun í mótvægisaðgerðum, eins og
stærð seiða, myndavélar og vöktunar
búnaður, eldis
lax fjar
lægður úr ám
og tilraunir með ófrjóan lax og lokuð
kerfi.
Hinn þátturinn sem hefur mikil
á
hrif er ein
fald
lega hversu margir
laxar sleppa úr kvíunum. Þar þarf að
tryggja að allir hvatar séu til þess að
vera með eins öruggan búnað og völ er
á til þess að lágmarka áhættu.

Vöndum til verka

Það er því mikilvægt að við vöndum
okkur vel við að styrkja lagaumhverfi
fiskeldis og tryggja umhverfisþáttinn
vel ásamt öllu eftirliti með greininni
og nýsköpun. Ég tel að það frumvarp
um lögfestingu á regluverki í kringum
fiskeldið sem nú er til meðferðar í at
vinnuveganefnd sé stórt skref í þá átt
að skapa sátt um þessa mikilvægu at
vinnugrein. En hún á eftir að skapa
hagsæld og atvinnu í landinu ef rétt er
á málum haldið.
Við Vinstri græn viljum að fiskeldi
byggist upp í sátt við umhverfið og
aðrar atvinnugreinar. Að greinin vaxi
með sjálfbærum hætti sem byggist á
efnahagslegum, umhverfislegum og
samfélagslegum þáttum.
Lilja Rafney Magnúsdóttir,
formaður Atvinnuveganefndar
Alþingis.
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Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn.

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
um árabil með WiseFish í fararbroddi, CfMD vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is.

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
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EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.
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Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is

