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551. fundur hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 16.
janúar 2020
og hófst hann kl. 18:00.
Fundinn sátu:
Guðni Ólafsson (GÓ), Björgvin Smári Haraldsson (BSH), Jóhann Örn
Hreiðarsson (JÖH), Berglind Eir Egilsdóttir (BEE) og Nancy Rut Helgadóttir
(NRH).
Fundargerð ritaði: Berglind Eir Egilsdóttir, Varamaður

Dagskrá:
Nancy bendir aá að ekki seá reá tt skraá ð hverjir saá tu 34. fund fræðslunefndar
1
Fundargerðir 2020 Fræðslunefnd - 2001059
.
2
Byggðakvóti 2019-2020 - 1910550
.
Lögð er fram sameiginleg tillaga beggja lista að breyttum úthlutunarreglum um
byggðarkvóta í Tálknafjarðarhreppi.
Úthlutunarreglur Tálknafjarðarhrepps á byggðakvóta 2019-2020.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps gerir það að tillögu sinni við úthlutun
byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps fiskveiðiárið 2019-2020 að fallið verði frá
vinnsluskyldu þess afla sem landað er sem byggðakvóta í Tálknafjarðarhöfn
ásamt mótframlagi. Þar sem engin fiskvinnsla er rekin í Tálknafjarðarhreppi er
heildarhagsmunum sveitarfélagsins talið betur borgið með því að falla frá
vinnsluskyldu afla. Sveitarstjórn lítur svo á að mikilvægt sé að sem flestir fái
tækifæri til að veiða byggðakvótann þar sem með því móti verða til fleiri störf í
sveitarfélaginu auk þess sem einnig verða til fleiri afleidd störf sem styrkir
byggð í Tálknafjarðarhreppi enn frekar. Sveitarstjórn telur mikilvægt að vernda
þau störf sem fyrir eru á Tálknafirði ásamt því að auka möguleika á fjölgun
starfa,hvort heldur beinna eða afleiddra starfa í kringum útgerð og þjónustu við
hana.
Í samræmi við 2.gr. reglugerðar 676/2019 óskar sveitarstjórn eftir breytingu á
4. grein og hún verði sem hér segir:
Skipting þess aflamarks sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks til
byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru
leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur
um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem
ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, á þann veg að:
1. 50% af úthlutuðum byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps, auk þess aflamarks
sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, af byggðakvóta
Tálknafjarðarhrepps, skal skipt jafnt á þá báta sem hafa landað afla sínum
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fiskveiðiárið 2018-2019 í Tálknafirði og hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni
og uppfylla 1. gr. reglugerðarinnar.
2. 50% af úthlutuðum byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps, auk þess
aflamarks, sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, af
byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps, skal skipt í hlutfalli við landaðan afla í
Tálknafjarðarhöfn á fiskveiðiárinu 2018-2019. Komi minna en 100
þorskígildiskíló í hlut fiskiskips samkvæmt framangreindum reglum fellur
hlutur þess niður og skiptist hann milli annara fiskiskipa frá sama

byggðarlagi sem uppfylla skilyrði fyrir úthlutun í samræmi við skiptingu
samkvæmt úthlutunarreglum.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps leggur til eftirfarandi breytingu á
6.gr.reglugerðar 676/2019:
Vinnsluskylda samkvæmt 6.gr. reglugerðar nr. 676/2019 verði felld niður.
Óskað er eftir niðurfellingu á vinnsluskyldu þar sem engin fiskvinnsla er
starfandi í Tálknafjarðarhreppi. Engu að síður er skýrt að löndun aflans er
bundin við Tálknafjarðarhöfn. Heimilt verður því að telja afla landaðan til
uppboðs á fiskmarkaði til byggðakvóta enda uppfylli útgerð bátsins öll
önnur skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta.
Tillaga borin fram um breytingu á 6.gr. að í stað textans:"Aflinn skal nema, í
þorksígildum talið, tvöföldu magni þess aflamagns sem þau fá úthlutað samkvæmt
reglugerð þessari." Komi textinn: "Aflinn skal nema, í þorskígildum talið, sama magni
þess aflamagns þess sem þeir fá úthutað samkvæmt reglugerð þessari."
Þessi breyting myndi hvetja kvótalitlar útgerðir til þátttöku í veiðum á byggðakvóta og
auka tækifæri þeirra til að stækka og styrkja þannig byggðarlagið.
Útgerðarfélög skulu hafa haft lögheimili á Tálknafirði síðasta fiskveiðiár,
þ.e. 2018-2019.
Samþykkt samhljóða.

Samþykkt

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:30.
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