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AUGLÝSING
(I) um staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta.
1. gr.
Með vísan til 2. og 3. gr. reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 um úthlutun byggðakvóta til
fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2012/2013 staðfestir ráðuneytið sérstök skilyrði vegna úthlutunar aflaheimilda í eftirfarandi sveitarfélögum:
Akureyrarkaupstaður.
Hrísey.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta Hríseyjar með
eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks,
sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks 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, og
skal skipt jafnt milli þeirra fiskiskipa sem gerð hafa verið út frá Hrísey í að minnsta kosti 9
mánuði á árinu 2012, af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags.
Fjarðabyggð.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta byggðarlaga
Fjarðabyggðar með eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) Ákvæði b-liðar 1. gr. breytist og verður: Eru skráð í viðkomandi byggðarlagi 5. nóvember
2012.
b) Ákvæði 1. málsl. c-liðar 1. gr. breytist og verður: Eru í eigu eða leigu einstaklinga eða lögaðila með heimilisfang í sveitarfélaginu 5. nóvember 2012.
c) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. breytist og verður: Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í
hlut byggðarlags, auk þess aflamarks 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 37%
byggðakvóta í Fjarðabyggð skal skipt jafnt milli þeirra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr.
reglugerðarinnar en 63% byggðakvótans í Fjarðabyggð skal skipt hlutfallslega á þau sömu
skip, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. september 2011 til 31. ágúst
2012.
d) Ákvæði 1. og 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa, þeim
afla sem telja á til byggðakvóta, innan viðkomandi byggðarlags til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2012 til 31. ágúst 2013. Aflinn skal nema, í þorskígildum talið, jöfnu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt reglugerð þessari.
Sveitarfélagið Skagaströnd.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta Sveitarfélagsins
Skagastrandar með eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) Ákvæði b-liðar 1. gr. breytist og verður: Eru skráð í viðkomandi byggðarlagi 15. september
2012.
b) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks,
sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks 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,
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og skal 60 þorskígildistonnum úthlutaðs byggðakvóta skipt jafnt milli þeirra fiskiskipa sem
uppfylla skilyrði 1. gr. reglugerðarinnar eftir breytingu og áttu hlutdeild í Húnaflóarækju 1.
september 2012 og 240 þorskígildistonnum auk þess aflamarks sem eftir er af úthlutun fyrra
fiskveiðiárs verði skipt hlutfallslega, til sömu skipa, miðað við allan landaðan botnfiskafla í
tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan viðkomandi byggðarlags á
tímabilinu 1. september 2011 til 31. ágúst 2012.
c) Hámarksúthlutun verður 75 þorskígildistonn á skip. Hámarkið gildir um samanlagða
úthlutun úr báðum flokkum, þó skal við úthlutun fyrst reikna að fullu byggðakvóta sem
úthlutað er vegna innfjarðarrækjuveiða (Húnaflóarækja).
d) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að
landa innan byggðarlagsins þeim afla sem telja á til byggðakvóta á tímabilinu frá 1.
september 2012 til 31. ágúst 2013.
e) Ákvæði 3. málsl. 1. mgr. 6. gr. fellur brott.
Bolungarvíkurkaupstaður.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta Bolungarvíkur
með eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) a-liður 1. gr. breytist þannig: Hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. 4. gr. laga nr. 116/2006
eða frístundaveiðileyfi skv. 2. tl. 4. mgr. 6. gr. sömu laga, við lok umsóknarfrests.
Strandabyggð.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta Hólmavíkur með
eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks,
sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks 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, og
skal 50% úthlutaðs byggðakvóta skipt jafnt milli þeirra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr.
reglugerðarinnar og 50% skal skipt hlutfallslega, til sömu skipa, miðað við allan landaðan
botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan viðkomandi
byggðarlags á tímabilinu 1. september 2011 til 31. ágúst 2012.
b) Ákvæði 1. og 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er
skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta innan byggðarlagsins á tímabilinu frá 1.
september 2012 til 31. ágúst 2013. Aflinn skal nema, í þorskígildum talið, jöfnu magni þess
aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt reglugerð þessari.
c) Ákvæði 3. málsl. 1. mgr. 6. gr. fellur brott.
Sveitarfélagið Hornafjörður.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta Hafnar í Hornafirði
með eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að
landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta innan byggðarlagsins á tímabilinu frá 1.
september 2012 til 31. ágúst 2013. Aflinn skal nema, í þorskígildum talið, jöfnu magni þess
aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt reglugerð þessari.
Snæfellsbær.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta byggðarlaga
Snæfellsbæjar með eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) Ákvæði 1. málsl. c-liðar 1. gr. breytist og verður: Eru í eigu eða leigu einstaklinga eða
lögaðila með heimilisfang í sveitarfélaginu 1. júlí 2012.
b) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks,
sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir
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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, og
skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags, miðað
við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið
innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2011 til 31. ágúst 2012.
c) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að
landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1.
september 2012 til 31. ágúst 2013.
Grýtubakkahreppur.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta Grenivíkur með
eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) c-liður 1. gr. reglugerðarinnar fellur niður.
b) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks,
sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir
af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem
uppfylla skilyrði 1. gr., eftir breytingu sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun
byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir
því sem við á, og skal 50 þorskígildistonnum úthlutaðs byggðakvóta skipt jafnt milli þeirra
fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr. reglugerðarinnar og 117 þorskígildistonnum skal skipt
hlutfallslega til sömu skipa, miðað við úthlutað aflamark á grundvelli aflahlutdeildar í
botnfiski 1. september 2012 í þorskígildum talið.
Grundarfjarðarbær.
Ákvæði reglugerðar nr. 628 frá 13. júlí 2012 gilda um úthlutun byggðakvóta Grundarfjarðar
með eftirfarandi viðauka/breytingum:
a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks,
sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks 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, og
skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags, miðað
við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla auk beitukóngs og
sæbjúgna, í þorskígildum talið innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. september
2011 til 31. ágúst 2012. Allar landanir á sæbjúgum á tímabilinu 1. september 2011 til 31.
ágúst 2012 teljast með, óháð löndunarstað.
2. gr.
Auglýsing þessi, sem birt er samkvæmt heimild í 5. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn
fiskveiða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. nóvember 2012.
F. h. r.
Ingvi Már Pálsson.
Hinrik Greipsson.
__________
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