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Uppskot 
 

til 
 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap 
 
 

§ 1 
 
Í løgtingslóg nr. 28 frá 10. mars 1994 um 
vinnuligan fiskiskap, sum seinast broytt við 
løgtingslóg nr. 112 frá 2. september 2011, 
verða gjørdar hesar broytingar: 
 
1) Aftaná § 31 verður sett: 
"§ 31a. Manning á fiskiførum undir 
føroyskum flaggi skal verða lønt samsvarandi 
sáttmálum, sum eru galdandi á føroyska 
arbeiðsmarknaðinum." 

 
2) Í § 40, stk. 1 verður sum nr. 7) sett: 
"7) eigari av fiskifari undir føroyskum flaggi 
verður revsaður við bót, um hann brýtur 
ásetingarnar í § 31a. Landsstýrismaðurin 
hevur harumframt heimild til at taka 
fiskiloyvið aftur frá viðkomandi reiðara." 
 

§ 2 
 
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 
at hon er kunngjørd.

 
 
Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
Endamálið við hesum lógaruppskotið er at tryggja, at manningar á fiskiskipum undir føroyskum 
flaggi verða løntar samsvarandi teimum sáttmálum, sum eru galdandi á føroyska arbeiðsmarknað-
inum. 
 
Seinastu árini hava fleiri og fleiri skip valt at mynstra við bíligari útlendskari manning, sum ikki er 
lønt eftir føroyskum sáttmálum. Sambært galdandi lóggávu ber hetta til, so leingi skipini halda seg 
uttan fyri 12 fjórðingar og ikki regluliga koma í føroyska havn. 
 
Tekin eru um, at hetta vindur upp á seg. Gongdin hevur skeiklandi avleiðingar fyri føroyska 
arbeiðsmarknaðin, og verður einki gjørt beinanvegin, kunnu vit vænta, at frameftir verða færri og 
færri føroysk fiskiskip við føroyskari manning, løntir eftir føroyskum sáttmálum. 
 
Hetta vil Javnaðarflokkurin broyta við at broyta treytirnar fyri at fáa fiskiloyvi. Lógaruppskotið 
knýtir saman fiskiloyvið og føroyskar sáttmálar soleiðis, at frameftir verður tað ein treyt fyri at fáa 
fiskiloyvi, at manningar á fiskiskipum undir føroyskum flaggi verða løntar samsvarandi 
sáttmálum, sum eru galdandi á føroyska arbeiðsmarknaðinum. 
 
Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 

Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri landið.  



Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri landið.  

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri partar av vinnuni. Teir reiðarar, sum í dag nýta 
manning, sum er lønt sambært øðrum sáttmálum enn føroyskum, kunnu vænta at koma at rinda 
eina dýrari manningarhýru. 

Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar. 

Uppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar 
fyri serstøk øki í landinum. 

Uppskotið hevur ikki við sær jaligar fíggjarligar avleiðingar fyri fiskimannin, sum fær hýru 
sambært føroyskum sáttmálum. 

Uppskotið er ikki tengt at millumtjóða sáttmála. 

 

 Fyri 
landið/lands- 
myndugleikar 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 
mun til altjóða 
avtalur og 
reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar 

   Nei  

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 
Til § 1, nr. 1. 
Sambært hesari grein skal manning á fiskiførum undir føroyskum flaggi verða lønt 
samsvarandi sáttmálum, sum eru galdandi á føroyska arbeiðsmarknaðinum. 
 
 



Til § 1, nr. 2. 
Revsing fyri brot á § 31a er bót. 
 
Til § 2. 
Gildiskomuáseting. 

 
Á Løgtingi, 29. februar 2012  

 
 

Aksel V. Johannesen 
løgtingsmaður 

 


