Aðalfundur og 30 ára afmælisfundur LSG. 24. maí 2003
Fundurinn var haldinn í ráðstefnusal Nýherja hf. Borgartúni 37 kl. 17.00 – 19.00
Fundarstjóri var Jón Freyr Þórarinsson.
Fundinn sóttu 26 félagsmenn og að auki komu 8 sem gengu í félagið.
1. Skýrsla formanns: Formaður Erling Ásgeirsson rifjaði upp stofnun félagsins þar
sem félagið er nú 30 ára og í því tilefni verða veittar léttar veitingar að loknum
aðalfundi og jafnframt sýndar litmyndir á tjaldi frá Sléttu- og Grunnavíkurhreppi.
 Erling vakti athygli á að Þorvarður Jónsson hefði verið formaður félagsins í 18
ár og sæti nú í nefnd á vegum félagsins, en sí nefnd fjallar um fornan rétt
sjávarjarða til veiða í sjó.
 Meðfylgjandi í fylgiriti er skýrsla formanns, en m.a. taldi formaður eitt
meginverkefni stjórnar vera setu í Hornstrandanefnd. Ingvar Sigurðsson var
fulltrúi Náttúruverndar í Hornstrandanefnd, en er hættur og við tók María
Harðardóttir, en Náttúruvernd heyrir nú undir stofnun sem heitir
Umhverfisvernd.
Auk Maríu og þriggja stjórnarmanna LSG situr fulltrúi frá Ísafjarðarbæ í
Hornstrandanefnd. Síðustu tvö árin hafa fundir Hornstrandanefndar verið 2, en
á þeim var fjallað um vetrarakstur í friðlandinu og umsókn um byggingaleyfi á
Horni. Stungið var upp á að Magnús Sigurðsson mynjavörður skoðaði áætlaða
staðsetningu nýbyggingarinnar með tilliti til gamalla mynja.
 2. maí 2003 var gengið frá samningi um að Ísafjarðarbær tæki að sér umsjón
og rekstur friðlandsins í stað Náttúruverndar.
 Stjórnarfundir hafa verið 5 og haldinn var almennur félagsfundur á Ísafirði 3.
maí s.l. Fundinn sóttu 27 manns, þar af sóttu 13 um inngöngu í félagið.
 Nauðsynlegt er að skrá landamæri í friðlandinu og nýta þekkingu þeirra sem
enn muna hvernig jörðum var skipt, því að það getur orðið grunnur að
deiliskipulagi.
 Innheimta félagsgjalda hefur verið tekin frá Landsbanka Íslands og munu
gjaldkeri og ritari sjá um innheimtu. Mikil mistök urðu á innheimtu
Landsbankans og beðist er velvirðingar á því.
 Formaður baðst afsökunar á að aðalfundur féll niður síðast liðið vor vegna
mikils annríkis stjórnarinnar, sem ekki var á landinu nema til skiptis.
Vísað er til skýrslu formanns í fylgiriti varðandi fleiri mál sem fram komu.
2. Skýrsla gjaldkera: Gjaldkeri Guðríður Benediktsdóttir skýrði reikninga félagsins
og fylgja þeir hér með. Inneign félagsins 31. 12. 2002 var kr. 288.139,Skýrslur formanns og gjaldkera voru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum.
3. Lagabreytingar voru engar.
4. Kosning stjórnar: Klappað var fyrir sitjandi stjórn og varastjórn og
endurskoðendum.
5. Árgjald: Samþykkt að halda því óbreyttu, kr. 1000.6. Önnur mál:
Þorvarður Jónsson flutti upplýsingar um störf sín í félagi þeirra sem eiga
sjávarjarðir og eru að leita réttar til að fá aftur leyfi til veiða við strendur jarða
sinna.

Talið er að rétturinn sé ævaforn og ekki sé löglegt að taka hann af jarðeigendum,
það sé hugsanlega brot á stjórnarskránni. Vísaði Þorvarður til greinar eftir Árna
Snæbjörnsson sem hann skrifaði í blöð.
4. apríl voru stofnuð samtök sjávarjarðeigenda SIS. Þorvarður gekk í samtökin ,
honum var síðan falið að afhenda Rannveigu Guðmundsdóttur alþingismanni
gögn um SIS.
Næsti fundur samtakanna verður um mánaðamót maí – júní. Ákveðið var að birta
athugasemdir um veiðiréttindin í Lögbirtingarblaðinu til að þrýsta á nýja stjórn.
Í Fréttablaði 5. mars 2002 var grein þar sem sjávarútvegsráðuneytið viðurkennir
ekki rétt bænda. Ómar Antonsson er formaður samtakanna og íhugar
dómstólaleiðina ef ekki gengur öðruvísi.Már Pétursson hæstaréttarlögmaður er
ekki sammála áliti ráðuneytisins og dómur um rétt Indíána í Kanada styður álit
Más. Kristinn H. Gunnarsson telur að endurheimtur réttur til veiða gæti eflt byggð
í landinu. Þó að 30 – 50 tonn fylgdu hverri jörð myndi það ekki hafa áhrif á
heildarkvótann. Árni frá bændasamtökunum berst fyrir þessum rétti. Sjávarbændur
treysta á að eitthvað verði tekið tillit til krafna SIS. Í þætti Hjálmars Sveinssonar,
Speglinum, í RÚV. taldi Sigurður Líndal að bændur ættu rétt innan netlaga, sem er
ákveðið belti sjávar frá strönd, eða getur líka miðast við dýpt samkvæmt Jónsbók.
Sigurður taldi að innan þessara marka ætti landeigandi að hafa rétt til veiða. Lög
um stjórn fiskveiða frá ´76 taka ekki til laga um netlög.
Samantekt Þorvarðar:
 Á 35. landsfundi Sjálfstæðisflokksins var talið áhugavert að huga að
lagaákvæðum um forn útræðishlunnindi.
 Á 27. flokksþingi Framsóknarflokksins voru raddir um að virða bæri
útræðisrétt strandjarða.
 Heimsókn Þorvarðar til Rannveigar Guðmundsdóttur alþingismanns.
 Grein Árna Snæbjörnssonar í Bændablaðinu.
 Ályktun Búnaðarþings um útræði jarða.
 Stofnun samtaka SIS.
 Bréf til Alþingismanna, m.a. bréf til Einars Guðfinnssonar.
 Skýrsla Más Péturssonar hæstaréttarlögmanns.
 Greinar í Fréttablaðinu
 Bréf til sjávarútvegsnefndar 21.03 ´02
 Bréf til yfirmanns í Evrópuráðinu um sjávarútvegsmál, 7.11.´02, afrit sent
ráðherrum Íslands.
7. Formaður, Erling Ásgeirsson þakkar það traust sem stjórninni var sýnt með
endurkjöri, slítur aðalfundi og býður til afmælisfundar með veitingum og
myndasýningu. Dreift var lögum LSG, reglum um leyfi til bygginga og aksturs,
samningi um umsjón og rekstur friðlandsins á Hornströndum og skýrslu
landvarðar Jóns Björnssonar.
Fundarmenn áttu notalega stund með spjalli yfir ljúffengum smáréttum og léttum
drykkjum.
Sameiginlegum aðalfundi og afmælisfundi lauk rúmlega kl. 19.00
Fundaritari
Matthildur Guðný Guðmundsdóttir.

