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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, 
verður § 8 orðað soleiðis: 
 
 “§ 8. Veiðiloyvi eru bert tíðaravmarkað 
brúksloyvi og kunnu ikki avhendast millum 
eigarar av fiskiførum ella til aðrar privatar ella 
løgfrøðiligar persónar. Skiftir fiskifar eigara, 
fella veiðiloyvið og øll fiskirættindi 
beinanvegin aftur til landið. 
 

Stk.2. Verður fiskifar við veiðiloyvi lagt med 
alla, er ræðisavmarking skrásett í 
skipaskránni, ella farið verður strikað í 
skipaskránni, kann landsstýrismaðurin eftir 
umsókn veita eigaranum tilsøgn um 
veiðiloyvi til annað fiskifar ístaðin, sum skal 
vera skrásett í skipaskránni innan 2 ár frá tí 
degi, at tilsøgnin er givin. Fiskifarið, sum 
kemur ístaðin, skal hava somu ella minni 
fiskiorku, sum farið, ið verður lagt. Hevur 
persónur ella felag ikki gjørt nýtslu av einari 
sambært 1. punktum givnari tilsøgn, kann 
landsstýrismaðurin, tá fiskiár byrjar, tilluta 

bólkinum fiskirættindini. Ikki er loyvt at flyta 
veiðiloyvi millum bólkarnar, nevndir í §7a. 
 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann eftir umsókn 
veita eigara av tveimum fiskiførum, ið verða 
løgd med alla, tilsøgn um, at veiðiloyvini 
kunnu verða flutt til annað fiskifar ístaðin, 
sum skal vera skrásett í skipaskránni innan 2 
ár frá tí degi, at tilsøgnin er givin. Fiskifarið, 
sum kemur ístaðin, skal hava somu ella minni 
fiskiorku, sum førini, ið verða løgd. Hevur 
persónur ella felag ikki gjørt nýtslu av einari 
sambært 1. punktum givnari tilsøgn, kann 
landsstýrismaðurin, tá fiskiár byrjar, tilluta 
bólkinum fiskirættindini. Ikki er loyvt at flyta 
veiðiloyvi millum bólkarnar, nevndir í §7a. 
 

Stk.4. Fiskiorkan verður m.a. útroknað eftir 
miðalveiðitølum fyri hvønn brúktan fiskidag í 
hvørjum bólki sær, nevndir í §§ 28 og 29. 
Trolbátar í bólki 4 verða viðgjørdir fyri seg. 
Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð reglur 
um, hvussu fiskiorka verður roknað út. 

 
 

§ 2. 
 
Henda lóg fær gildi frá framløgudegnum.

 
 
 
Almennar viðmerkingar 
Tað stendur øllum greitt, at ein stórur og vaksandi handil fer fram við veiðiloyvum og 
fiskirættindum í føroyska fiskiskipaflotanum. 



 
Úrslitið er, at brúksloyvi og fiskirættindi, sum upprunaliga eru givin frá landinum til eigarar av 
fiskiførum, gerast ein privat søluvøra. Tann, ið selur og fer úr vinnuni, fær stóran vinning, meðan 
seldu fiskiførini sita við stórari og vaksandi skuld og kapitalkostnaði. 
 
Eldri skip, ið hava eitt lítið og minkandi virði sum veiðtól, verða keypt og seld fyri høgar prísir – og 
talan er sostatt um, at fiskirættindini undir Føroyum, ið er fólksins ogn, gerast ein spekulasjónsvøra, 
ið endar á alt færri hondum. 
 
Avleiðingarnar eru m.a.:  
 

- At vinnuligi raksturin og kapitalkostnaðurin í fskivinnuni verður so tungur, at stórir partar 
av heimaflotanum bera seg ikki.  

- At bert tey, ið hava sera stóran kapital, kunnu sleppa framat og kappast í fiskivinnuni. 
- At útlendskur kapitalur, ið vil keypa sær rættin til tilfeingið hjá føroyska samfelagnum, 

leggur nógv fyri at bjóða upp á nærum allar partar av føroyska flotanum. 
- At allur vinningur og virðisøking endar uttan fyri tað føroyska samfelagið. 
- At sjálvur ræðisrætturin til landsins tilfeingi fer á nakrar fáar privatar og útlendskar hendur.   
  

Hetta er beint ímóti øllum hugsjónum, endamálum og ætlanum, sum tað hevur tikið ættarlið at 
stríðast fyri í føroyska samfelagnum, tá ræður um fiskimark, tilfeingisumsiting, búskap, vinnuliga 
menning og felags rættindi hjá føroyska fólkinum. 
 
Nú makrelurin í føroyskum sjógvi er vorðin millum mest virðismikla tilfeingi at sleppa framat, fer 
handilin við veiðiloyvum umvegis uppkeyp av skipum, og ymsar kreativar loysnir við at flyta 
veiðiloyvi og fiskirætindi millum skip bara at vinda upp á seg. 
 
Verður einki gjørt nú, er eingin ivi um, at rættindini til fiskiríkidømið undir Føroyum og á teimum 
leiðum, ið Føroyar hava samráðst seg til umbýti av rættindum við onnur lond, eru endað á nøkrum 
heilt fáum og útlendskum hondum. Harvið er sjálvt ræðið á føroyska tilfeinginum farið frá føroyska 
samfelagnum. 
 
Og fyri hvønn dag, ið gongur við hetta lag, verður verri og verri hjá føroyska samfelagnum at koma 
aftur um aftur og skipa ein nýggjan og veruligan fiskivinnupolitikk til gagns fyri alt tað føroyska 
samfelagið og vinnuligu menningina í Føroyum. 
 
Tí verður við hesum skotið upp at gera eina bráðfeingis broyting i lógini um vinnuligan fiskiskap. 
Hendan skal steðga teimum vanlukkuligu avleiðingununum, og skal geva politisku skipanini eitt 
skotbrá at gera eina varandi skipan, ið kann lúka endamálini við føroyskum fiskivinnupolitikki. 
 
Skotið verður upp at seta beinleiðis í lógina: 
 

- At loyvt er ikki at gera veiðiloyvi til privata søluvøru. Um fiskifar við veiðiloyvi verður selt 
ella lagt, so fella bæði veiðloyvið og øll fiskirættindi aftur til landið.  

- Tó verður møguligt hjá eigara av fiskifari at skifta fiskifar út við annað, ið hevur somu ella 
minni fiskorku, sum tað, ið verður lagt. Og bert í sama bólki.  

- Eisini verður møguligt hjá eigara av tveimum førum at leggja saman til eitt nýtt fiskifar við 
somu ella minni veiðiorku enn tey, ið verða løgd. Eisini bert í sama bólki. 



 
Við hesum verður eisini ásett, at flytingin av veiðiloyvum millum fiskifør í ymsum bólkum, sum til 
dømis vant upp á seg í sambandi við makrelfiskiskapin í fjør, verður steðgað. 
 
Serligar viðmerkingar: 
 
Til § 1: 
Viðvíkjandi stk. 1:  
Her verður skotið upp at broyta § 8 í lógini um vinnuligan fiskiskap soleiðis, at møguleikin at 
avhenda veiðiloyvi á privata marknaðinum umvegis sølu av fiskiførum verður tikin burtur. Verður 
fiskifar selt, fellur veiðiloyvið og øll fiskirættindi aftur til landið.  
Viðvíkjandi stk.2:  
Her verður møguleikin varðveittur at endurnýggja veiðitólini soleiðis, at eigari av fiskifari kann 
skifta fiskifarið út og veiðiloyvið flytast á nýggja fiskifarið, ið skal hava somu ella minni fiskiorku. 
Ikki er loyvt at flyta millum bólkarnar, ið eru nevndir í § 7a í lógini. 
Viðvíkjandi stk.3: 

Her verður møguleikin hjá eigara, ið hevur tvey fiskifør, at skifta vinnutólini út við eitt nýtt 
vinnutól, ið hevur somu ella minni fiskiorku enn førini, ið verða løgd. Ikki er loyvt at flyta 
veiðiloyvi millum bólkarnar nevndir í § 7a í lógini um  vinnuligan fiskiskap. 
Viðvíkjandi stk 4.: 

Her verða leiðreglur og kunngerðarheimildir ásettar viðvíkjandi útrokningum av veiðiorku.  
 
Til § 2 
Ásett verður, at lógin fær gildi frá framløgudegnum. Hetta til tess at fyribyrgja, at avgerðir kunnu 
takast, meðan lógin er til viðgerðar, ið byrgja upp fyri endamálunum við lógini. 
 

Á Løgtingi, 14. mai 2012  
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