
 

 

Fiskimálaráðið 
 

Løgtingið 

Dagfesting: 27. juli 2016 

Mál nr.: 16/00401-10 

Málsviðgjørt: RFG/KM 

 

 

Løgtingsmál nr. 2/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um vinnuligan 

fiskiskap (Altjóða skyldur, eftirlitsreglur og elektroniskt samskifti) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap 

(Altjóða skyldur, eftirlitsreglur og elektroniskt samskifti) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 28 frá 10. mars 1994 um 

vinnuligan fiskiskap, sum m.a. broytt við 

løgtingslóg nr. 58 frá 2. juni 1995 og 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 106 frá 5. 

august 2015, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

1. Í § 9, stk. 1 verða sum nr. 12, 13, 14 og 

15 sett: 

”12) Reglur um tilevning og nýtslu av 

fiskireiðskapi fyri at sleppa undan, 

at fuglur kemur í fiskireiðskapin. 

 13) Treytir um innrætting og útbúnað í 

samband við hagreiðing, virking 

og goymslu av veiðu umborð og 

krav um, at skip hava góðkendar 

tekningar av lastarrúmum og 

skipinum annars. 

 14) Treytir um skráseting av veiðu og 

merking av fiski og fiskaúrdrátti 

umborð, framleiðsludagbók, 

lastaplan o.tíl. 

 15) Skyldu at taka sýni av veiðu.” 

 

2. § 10, stk. 7 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 7. Bannað er førum undir 

fremmandum flaggi at koma í føroyskt 

sjóumveldi, ella í føroyska havn, hava 

tey framt ólógligan, ófráboðaðan ella 

óskipaðan fiskiskap, ella hava tey 

stuðlað slíkum fiskiskapi, tó undantikið 

í skaðaleysari gjøgnumsigling ella í 

neyðstøðu. Eru førini komin í føroyskt 

sjóumveldi, ella í føroyska havn, kann 

bann setast fyri at veita teimum 

tænastur, eitt nú olju, útgerð, flutning 

av veiðu, manningarskifti, vistir og 

viðlíkahald. Landsstýrismaðurin kann í 

kunngerð áseta nærri reglur um 

forboðið og um treytir og 

mannagongdir, tá før undir 

fremmandum flaggi koma í føroyskt 

sjóumveldi ella í føroyska havn.” 

 

3. Í § 32, stk. 1 verður aftan á 1. pkt. sum 

nýtt pkt. sett: 

“Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um, at upplýsingarnar skulu skrásetast 

og sendast myndugleikanum 

elektroniskt og kann áseta nærri reglur 

um elektroniska samskiftið.” 
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4. Í § 32, stk. 2 verður aftan á 1. pkt. sum 

nýtt pkt. sett: 

“Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um, at upplýsingarnar skulu skrásetast 

og sendast myndugleikanum 

elektroniskt og kann áseta nærri reglur 

um elektroniska samskiftið.” 

 

5. Aftan á § 35 b verður sett: 

 

“§ 35 c. Skipari á fiskifari, 

fiskaflutningsfari og 

fiskaframleiðslufari undir føroyskum 

flaggi, hevur skyldu til at loyva 

eftirlitsmyndugleikum úr øðrum 

londum at koma umborð, og at 

samstarva og hjálpa hesum 

myndugleikum í tænastuligu 

kanningum sínum, tá eftirlit verður 

framt í fiskiveiðiløgdøminum hjá 

viðkomandi landi, ella tá eftirlit verður 

framt í altjóða sjógvi sambært altjóða 

avtalum ella sáttmálum. Eftirlitsfólk 

skulu frítt kunna nýta 

samskiftisútgerðina umborð í tann 

mun, tað er neyðugt fyri at útinna starv 

teirra. 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður 

heimilað við kunngerð at áseta nærri 

reglur um skyldurnar hjá skipara, tá 

eftirlitsmyndugleikar úr øðrum londum 

fremja eftirlit. 

 

§ 35 d. Upplýsingar, herundir 

trúnaðarupplýsingar, sum hava týdning 

fyri eftirlit við fiskiskapi og veiðu, 

kunnu, treytað av trygd og trúnaði, 

útflýggjast myndugleikum í øðrum 

londum, altjóða fiskiveiðifelagsskapum 

og økisbundnum 

fiskiveiðifelagsskapum.” 

 

6. Í § 40, stk. 1, nr. 3 verður aftan á “§ 35 

b” sett: “, § 35 c”. 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Hetta lógaruppskotið verður gjørt fyri at hava neyðugu heimildirnar til at seta í verk FAO- 

sáttmálan um at banna, fyribyrgja og forða ólógligum, ófráboðaðum og óskipaðum fiskiskapi 

- ÓÓÓ-sáttmálin - (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate 

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing), og at seta í verk aðrar skipanir, sum vit hava 

átikið okkum í millumtjóða avtalum og samstarvi um fiskiveiðieftirlit og at forða fyri 

ránsveiðu.  

 

Eisini verður lógaruppskotið gjørt fyri at hava greiða heimild til at krevja, at upplýsingar um 

veiðu o.a. verða sendar myndugleikunum elektroniskt og í teldutøkum formati. Henda áseting 

skal geva neyðugu heimildina fyri at krevja m.a. elektroniskar veiðidagbøkur.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Altjóða skyldur 

Krøvini til lógarverkið broytast, tí at millumtjóða samstarv á fiskiveiðiøkinum broytist.  

Millumtjóða sáttmálar, sum Føroyar eru partur av, t.d. Havrættarsáttmáli Sameindu Tjóða 
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1982 og fiskastovnssáttmálin 1995, standa ikki í stað. Millumtjóða lóg á økinum er útbygd og 

ítøkiliggjørd við sersáttmálum og skipanum. Her er bæði talan um bindandi millumtjóða 

avtalur, samstarv og samtyktir í økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum sum t.d. NAFO, 

NEAFC og SPRFMO, og óbindandi - men politiskt týdningarmiklar - atferðarreglur, 

leiðreglur og yvirlýsingar um burðardyggan fiskiskap, sum fyrst og fremst ST-stovnurin FAO 

hevur tikið stig til. Nógv av hesum er longu við í føroyskari fiskivinnulóggávu. Í summum 

førum er tó tørvur á at dagføra lógartekstin, og regluverkið yvirhøvur, fyri at leggja upp fyri 

skyldum okkara sum strandarland, flaggland og havnarland. 

 

Elektroniskt samskifti 

Galdandi lóg gevur heimild at krevja upplýsingar um veiðu, men heimildirnar fevna ikki um 

at krevja samskiftið elektroniskt og í serligum sniði.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at gera ávísar tillagingar í lógini, sum ein avleiðing av teimum 

skyldum Føroyar hava átikið sær í millumtjóða samstarvi á fiskiveiðiøkinum – serliga innan 

fiskiveiðieftirlit – og at hava neyðugu lógarheimildirnar til í kunngerð at gera nærri reglur á 

økinum. Nærri verður greitt frá altjóða skyldunum í punktinum 1.4. Samandráttur av 

nýskipanini við uppskotinum. 

 

Endamálið við uppskotinum um at kunna krevja, at fiskifør o.o. lata myndugleikunum 

veiðiupplýsingar elektroniskt og teldutøkt er at tryggja munagott eftirlit, lættari og skjótari 

atgongd til upplýsingarnar, at tryggja dygd í hagtølum, umframt at upplýsingar verða sendar 

myndugleikunum á ein ómakaleysan hátt. 

  

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Ólógligur, ófráboðaður og óskipaður fiskiskapur, ÓÓÓ fiskiskapur og aðrar altjóða skyldur 

Seinastu árini er nógv gjørt í millumtjóða samstarvi fyri at basa ólógligum, ófráboðaðum og 

óskipaðum fiskiskapi (á enskum Illegal, Unreported and Unregulated Fisheries – IUU). Hesin 

fiskiskapur er ein hóttan móti burðardyggari gagnnýtslu av tilfeinginum, serliga av stovnum, 

sum ferðast um fiskimark ella eru í altjóða sjógvi.   

 

Føroyar hava havt ein virknan leiklut í hesum samstarvi og hava tikið undir við samtyktum í 

NAFO og NEAFC, sum hava sum endamál at tryggja betri fiskiveiðieftirlit í 

Norðuratlantshavi og á tann hátt basa IUU-fiskiskapi. Eitt nú í 2007, tá londini í NEAFC 

settu í verk eina skipan við eftirliti við fiskiførum, sum koma í havn hjá sáttmálapørtunum. 

 

Somuleiðis tók Løgtingið í 2014 undir við at seta í gildi fyri Føroyar FAO-sáttmálan um at 

banna, fyribyrgja og forða ólógligum, óskipaðum og ófráboðaðum fiskiskapi - ÓÓÓ-

sáttmálin - (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 

Unreported and Unregulated Fishing). Sáttmálin kom í gildi 5. juni 2016, eftir at neyðuga 

talið av londum hava boðað FAO frá, at tey staðfesta sáttmálan. 

 

Við sáttmálanum binda partarnir seg til at hava eftirlit við skipum undir fremmandum flaggi 

fyri at basa IUU-fiskiskapi. Við sáttmálanum verður tryggjað, at veiða frá IUU-fiskiskapi ikki 

kemur á marknaðin, og at skip, sum hava framt IUU-fiskiskap ella hava stuðlað slíkum 

fiskiskapi, ikki sleppa í havn ella fáa tænastur í havnum. Sambært sáttmálanum skulu 

limalondini eitt nú eftirkanna, um skip undir fremmandum flaggi eru á IUU-listum hjá 

økisfelagsskapum ella altjóða felagsskapum, áðrenn tey koma í havn. Hava skipini luttikið 

ella stuðlað IUU-fiskiskapi, skal vera bannað teimum at koma í havn. Broytingin í § 10, stk. 7 
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verður tillagað, soleiðis at Føroyar kunnu fremja ásetingarnar sambært ÓÓÓ-sáttmálanum um 

ikki at loyva skipum, sum hava framt IUU-fiskiskap ella stuðla slíkum fiskiskapi við at veita 

teimum tænastur, at koma í føroyskt sjóumveldi ella í føroyska havn.  

 

Sum ein liður í at styrkja millumtjóða samstarvið fyri at basa IUU-fiskiskapi, verður eisini 

skotið upp, at heimild verður hjá føroyskum myndugleikum at útflýggja 

samstarvsmyndugleikum í øðrum londum, og felagsskapum, upplýsingar, sum hava týdning 

fyri eftirlitið við fiskiskapi og veiðu. Heimild verður fingin í § 35 d til at lata upplýsingar til 

myndugleikar í øðrum londum, til altjóða fiskiveiðifelagsskapir ella til økisbundnar 

fiskiveiðifelagsskapir, so Føroyar kunnu seta í verk ÓÓÓ-sáttmálan, og soleiðis vera við til at 

fyribyrgja og forða IUU-fiskiskapi. Eitt nú kunnu upplýsingar latast um veiðu, sum skip undir 

fremmandum flaggi hava umborð, tá tey koma at bryggju og møguliga landa í Føroyum. 

Talan kann vera um upplýsingar, sum hava týdning fyri møgulig revsimál í øðrum londum. 

Upplýsingar kunnu eisini útflýggjast økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum, so sum NEAFC 

ella NAFO, umframt altjóða fiskiveiðifelagsskapum, so sum FAO. Um skip undir føroyskum 

flaggi t.d. hava fiskað í altjóða sjógvi, sum er undir regulering av NEAFC, kunnu eisini 

upplýsingar um veiðu og fiskiskapin hjá føroysku skipunum verða latnar NEAFC. Tá 

upplýsingar verða sendar myndugleikum í øðrum londum ella fiskiveiðifelagsskapum, skal 

atlit altíð havast til trygd og trúnað. Viðmerkjast kann, at bindingarnar í ÓÓÓ-sáttmálanum, 

at samstarva og samskifta við onnur lond ella felagsskapir, eru treytaðar av neyðugum trúnaði 

og trygd av upplýsingunum. Viðmerkjast kann, at bæði NEAFC og NAFO hava reglur um 

trúnað og trygd av upplýsingum.   

 

Harafturat er skotið upp at hava heimild í lógini at áleggja skiparum á føroyskum skipum at 

samstarva og hjálpa eftirlitsmyndugleikum í øðrum londum, tá eftirlit verður framt umborð á 

føroyskum skipum uttan fyri føroyskan sjógv. Hetta er í stóran mun ein staðfesting av 

ásetingunum í ST fiskastovnssáttmálanum frá 1995, sum Løgtingið hevur góðkent, og er 

eisini ein skylda sambært NEAFC og NAFO reglum, umframt sambært ÓÓÓ-sáttmálanum. 

 

Skotið er eisini upp, at heimild verður at seta treytir til innrætting og útbúnað umborð á 

skipum í sambandi við handfaring og hagreiðing av fongi, reglur um framleiðsludagbók, 

lastaplan, merking av fiski og fiskaúrdrátti o.tíl. Slíkar reglur eru ein liður í at tryggja 

ómakaleyst eftirlit, at stuðla undir gott sporføri o.a., og at seta í verk skyldur Føroya í 

millumtjóða samstarvinum um eftirlit sambært samtyktum í NEAFC og NAFO og í avtalum 

við onnur lond.   

 

Hjáveiða av sjófugli  

Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin fær heimild at seta treytir um tilevning og nýtslu av 

veiðireiðskapi fyri at forða fyri, at sjófuglur kemur í fiskireiðskapin. Fuglur er vanliga ikki 

ætlaður at vera partur av veiðuni, og skipini vilja helst sleppa undan at fáa fugl í reiðskapin.  

 

Nevnast kann í hesum sambandi, at á ársfundinum hjá SPRFMO í 2014, sum er økisbundni 

fiskiveiðifelagskapurin í Suðurstillahavi, var undirtøka fyri samtykt, sum áleggur londunum 

at tryggja, at skip, sum fiska við línu og troli í økinum, hava útgerð umborð, sum styggir fugl, 

so hann ikki kemur í fiskireiðskapin og doyr. Føroyar eru, sum partur av felagsskapinum, 

eisini fevndar av hesi samtykt, og eiga tí eisini at hava heimildina at áleggja okkara skipum at 

halda seg til ásetingarnar. 

 

Elektroniskt samskifti 
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Heimilað verður landsstýrismanninum at krevja, at upplýsingar um veiðu, upplýsingar um 

avreiðingar og aðrar upplýsingar um fiskiskap skulu skrásetast og latast inn elektroniskt í 

teldutøkum sniði. Heimild verður t.d. fyri at krevja elektroniskar veiðidagbøkur. Tað eru 

fyrimunir bæði fyri skip og myndugleikar av elektroniskum veiðidagbókum. Upplýsingarnar 

koma sjálvvirkandi í skipanina hjá Vørn, og bæði myndugleikar og eigarar av skipinum hava 

betri og skjótari atgongd til upplýsingarnar. Eisini kann neyvleikin av upplýsingunum 

tryggjast betri gjøgnum eina elektroniska skipan.   

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Fiskivinnuráðnum, Vørn, Havstovuni, Hagstovuni, 

Felagnum Trolbátar og KT-felagnum. 

 

Uppskotið er eisini eftirfylgjandi sent Dátueftirlitinum til ummælis.   

 

Fiskivinnuráðið tekur undir við uppskotinum. 

 

Felagið Trolbátar hevur ikki givið ummæli av uppskotinum. 

 

Vørn mælir til ískoyti til § 10, stk. 7, soleiðis at skip í neyðstøðu kunnu fáa atgongd til 

føroyskar havnir og kanska eisini fáa tænastur, í tann mun hetta er alneyðugt. Fiskimálaráðið 

hevur tikið hesa viðmerking til eftirtektar, soleiðis at tað beinleiðis er ásett, at skip í 

neyðstøðu, eins og skip í skaðaleysari gjøgnumsigling, eru undantikin forboðnum fyri at 

koma í føroyskt sjóumveldi ella føroyskar havnir.  

 

Havstovan hevur ongar viðmerkingar til partin, sum snýr seg um at seta í verk FAO-

sáttmálan um at banna, fyribyrgja og forða ólógligum, ófráboðaðum og óskipaðum fiskiskapi 

- ÓÓÓ-sáttmálin, og at seta í verk aðrar skipanir, sum vit hava átikið okkum í millumtjóða 

avtalum og samstarvi um fiskiveiðieftirlit og at forða fyri ránsveiðu. 

 

Havstovan hevur viðmerkingar til partin, sum snýr seg um elektroniskar veiðidagbøkur. 

Havstovan heldur, at tað er gott, at elektroniskar veiðidagbøkur verða settar sum krav í 

føroyska fiskiflotanum. Havstovan viðmerkir, at fyrimunirnir eru eyðsýndir, so sum 

møguleiki fyri betri góðsku á hagtølum og mannagongdir, sum lætta um arbeiðið. Havstovan 

hevur ítøkiligar viðmerkingar, sum tó ikki viðvíkja lógaruppskotinum, men uppskotinum til 

kunngerð um veiðidagbøkur. 

 

Hagstovan hevur ikki givið ummæli av uppskotinum. 

 

KT-felagið fegnast um, at stig eru tikin til at talgilda skrásetingina av veiðitølum og 

samskiftinum við myndugleikar innan okkara høvuðsvinnu. KT-felagið metir, at slík talgildan  

hevur stóran týdning fyri okkara samfelag, og er fult í samsvari við visjónina um einar 

talgildar Føroyar. Nærum helmingurin av fiskiflotanum hevur longu talgildar skipanir frá 

føroyskum veitara, sum er limur í KT-felagnum, og er hesin veitari, saman við øðrum 

føroyskum veitarum, til reiðar, beinanvegin høvi býðst, at arbeiða saman við almennu 

myndugleikunum og vinnuni, soleiðis at allir partar fáa gagnnýtt talgildingina til fulnar.  

 

Dátueftirlitið hevur, hóast stutta skotbráið og feriutíð, gjørt yvirskipaðar viðmerkingar til 

uppskotið. 

Dátueftirlitið viðmerkir, at tað er serstakliga óheppið, at Dátueftirlitið ikki upprunaliga hevur 

fingið uppskotið til hoyringar í sambandi við vanligu hoyringina, og at viðmerkingarnar hjá 
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Dátueftirlitinum eru merktar av, at stundir ikki hava verið til eina gjølla gjøgnumgongd av 

uppskotinum. 

 

Dátueftirlitið viðmerkir, at persónsupplýsingarlógin fevnir um viðgerð av 

persónsupplýsingum, t.e. einhvør upplýsing og meting knýtt at einum ávísum likamligum 

persóni. Hugtakið røkkur langt og fevnir um allar upplýsingar, sum beinleiðis ella óbeinleiðis 

kunnu knýtast at einum persóni, sum kann kennast aftur, sbrt. § 2, stk. 1, nr. 1 í 

persónsupplýsingarlógini. 

 

Dátueftirlitið viðmerkir, at verða reglur gjørdar um skyldu at lata inn upplýsingar elektroniskt 

og í teldutøkum formi, og talan er um viðgerð av persónsupplýsingum, so skal henda viðgerð 

fara fram við fyriliti fyri ásetingunum í persónsupplýsingarlógini og trygdarkunngerðini, t.e. 

kunngerð nr. 28 frá 2003 um trygd í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum. 

 

Dátueftirlitið viðmerkir eisini, at tá upplýsingar verða fluttar av landinum, og talan er um 

persónsupplýsingar sbrt. § 2, stk. 1, nr. 1 í persónsupplýsingarlógini, um revsiverd viðurskifti 

ella onnur viðurskifti, ið eru at meta sum viðkvæmar persónsupplýsingar sbrt. § 2, stk. 1, nr. 9 

í persónsupplýsingarlógini, so skal útflytanin av persónsupplýsingum fráboðast 

Dátueftirlitinum. Týdningarmikið er, at avvarðandi stovnur, ið flytur út 

persónsupplýsingarnar, hevur greiðar mannagongdir í sambandi við útflytanina, soleiðis at 

tryggjað verður, at útflytanin verður fráboðað Dátueftirlitinum. 

 

Dátueftirlitið viðmerkir eisini, at viðurskiftini eru ymisk í sambandi við útflytan av 

persónsupplýsingum, alt eftir hvørjum landi móttakarin av persónsupplýsingunum er staddur 

í. Útgangsstøðið er, at persónsupplýsingarnar bert kunnu flytast til lond, sum kunnu tryggja 

eina fullgóða viðgerð av upplýsingunum, sbrt. § 16 í persónsupplýsingarlógini. Við hesum 

skal skiljast, at verndin hjá skrásetta skal ikki versna munandi í sambandi við útflytanina. 

Hetta verður til dømis mett tryggjað, um móttakaralandið hevur eina lóggávu í sambandi við 

viðgerð av persónsupplýsingum, sum byggir á ES fyriskipan 95/46EF, eins og føroyska 

persónsupplýsingarlógin. Persónsupplýsingar kunnu tó eisini flytast til útland við loyvi frá 

Dátueftirlitinum, hóast móttakaralandið ikki kann tryggja eina fullgóða viðgerð, sbrt. § 17 í 

persónsupplýsingarlógini. Tað er tí avgerandi, at útflytan verður fráboðað Dátueftirlitinum, 

soleiðis at skrásetti verður tryggjaður á best møguligan hátt, og talan ikki gerst um brot á 

persónsupplýsingarlógina. 

 

Dátueftirlitið viðmerkir eisini, at í sambandi við elektroniskan flutning av 

persónsupplýsingum, ið krevja trúnað, er týdningarmikið at hava ásetingarnar í 

trygdarkunngerðini í huga. Millum annað ásetingina í § 11, stk. 2 í trygdarkunngerðini, har 

álagt verður dátuábyrgdaranum at tryggja neyðugan trúnað við til dømis bronglan ella øðrum 

tiltøkum, í sambandi við flutning av trúnaðarupplýsingum við elektroniskum 

flutningsmiðlum. 

 

Fiskimálaráðið skal viðmerkja, at uppskotið ikki setur til síðis nakrar reglur um viðgerð av 

persónsupplýsingum ella um trygd og trúnað.  

 

Fyri at gera heilt greitt, at galdandi reglur um trygd og trúnað skulu fylgjast, er uppskotið 

tillagað soleiðis, at tað nú beinleiðis er ásett, at heimildin at flyta upplýsingar av landinum, er 

treytað av trygd og trúnaði. 
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Skipanirnar, sum samskifta um veiðidagbókaupplýsingar, skulu sjálvsagt lúka galdandi reglur 

um trygd og trúnað, herundir trygdarkunngerðina. Her kann viðmerkjast, at uppskot til 

kunngerð um veiðidagbøkur hevur ásetingar um m.a. bronglan av upplýsingunum. Uppskotið 

til kunngerð um veiðidagbøkur verður ikki viðgjørt nærri í hesum lógaruppskoti.  

Ummælini eru løgd við sum fylgiskjøl til lógaruppskotið. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri Vørn.  

 

Sambært ÓÓÓ-sáttmálanum skal eftirlit skipast við førum undir fremmandum flaggi, sum 

koma í føroyska havn. Skip undir fremmandum flaggi skulu boða frá, áðrenn tey koma í 

føroyska havn, soleiðis at myndugleikarnir kunnu eftirkanna upplýsingar um førini og um 

fiskiskapin, áðrenn tey koma. Skipini kunnu verða kravd eftir skjalprógvi um, at veiða, sum 

er umborð, er veidd sambært galdandi reglum, og Vørn skal samskifta við flagglandið hjá 

skipinum ella við strandarlandið, har skipið hevur fiskað. Eisini skal Vørn eftirkanna, um skip 

undir fremmandum flaggi eru á IUU-listum hjá økisfelagsskapum ella altjóða felagsskapum, 

áðrenn tey koma í havn. Hava skipini luttikið ella stuðlað IUU-fiskiskapi, skal vera bannað 

teimum at koma í havn. Um so er, at skip av einihvørji orsøk longu eru komin í havn, so skal 

vera bannað teimum at fáa tænastur í havn, so sum landing, umskiping, pakking og virking av 

fiski og aðrar tænastur, so sum olju, útgerð og viðlíkahald. 

 

Verður skipan sett í verk, har fiskifør undir føroyskum flaggi skulu føra elektroniska 

veiðidagbók, og har upplýsingarnar um veiðu sjálvvirkandi og teldutøkar koma inn í 

skipanina hjá Vørn, verður mett, at Vørn kann spara nakað av umsitingarligari orku.  

 

Vørn hevur mett, at avleiðingin av uppskotinum er, at Vørn hevur tørv á tveimum ársverkum 

afturat.   

 

Arbeitt verður fyri at fáa meirútreiðslurnar játtaðar á fíggjarlógini fyri 2017.   

 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 

 

2.2. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið kann hava fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna, tí heimild 

verður fingin til at seta krav um tilevning og nýtslu av fiskireiðskapi, krav um innrætting og 

útbúnað í samband við hagreiðing, virking og goymslu av veiðu, krav um skráseting av veiðu 

og merking av fiski og fiskaúrdrátti umborð, framleiðsludagbók, lastaplan o.tíl, umframt 

skyldu at taka sýni av veiði.  

 

Tá krav verður sett um elektroniskar veiðidagbøkur í kunngerð, sum uppskotið gevur heimild 

fyri, førir hetta við sær, at skipini hava útreiðslur til keyp og íseting av útgerð, umframt 

útreiðslur í sambandi við, at upplýsingarnar verða sendar myndugleikanum. Nógv skip hava 

longu útgerð til talgilda skráseting av veiðiupplýsingum og lata eisini Vørn dagbókina í 

teldutøkum formi, tá túrur er liðugur. Væntast kann, at sum frá líður fer kravið um teldutøka 

skráseting og elektroniskt samskifti við myndugleikarnar at lætta um hjá vinnuni, eins og 

møguleiki verður hjá teimum lættari og skjótari at fáa atgongd til egnar veiðiupplýsingar.  

 

2.3. Avleiðingar fyri umhvørvið 
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Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar. 

 

2.4. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.5. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. Uppskotið 

hevur ongar sosialar avleiðingar. 

 

2.6. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið er tengt at FAO-sáttmálanum um at banna, fyribyrgja og forða ólógligum, 

óskipaðum og ófráboðaðum fiskiskapi - ÓÓÓ-sáttmálin - (Agreement on Port State Measures 

to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) og ST-

sáttmálanum um at seta í verk ásetingarnar í Havrættarsáttmála Sameindu Tjóða frá 10. 

desember 1982 um varðveiting og umsiting av millumøkja fiskastovnum og víðferðandi 

fiskastovnum, sum Løgtingið hevur góðkent at seta í verk fyri Føroyar. Sáttmálin kom í gildi 

5. juni 2016, eftir at neyðuga talið av londum hava boðað FAO frá, at tey staðfesta sáttmálan. 

 

2.7. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at uppskotið er í ósamsvari við tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, harundir 

Evropeiska mannarættindasáttmálan ella Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek. 

  

2.8. Marknaforðingar 

Uppskotið kann elva til marknaforðingar, við tað at forðað verður fyri, at ólóglig veiða frá 

førum undir fremmandum flaggi kemur á land í Føroyum. Hetta eru tilætlaðar forðingar, sum 

eru tengdar at ÓÓÓ-sáttmálanum. 

 

2.9. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið gevur landsstýrismanninum heimild til við kunngerð at áleggja skyldu at lata 

upplýsingar um veiðu, upplýsingar um avreiðingar og aðrar upplýsingar um fiskiskap inn 

elektroniskt og at gera nærri reglur um elektroniska samskiftið.  

 

2.10. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið gevur føroyskum myndugleikum heimild til at lata trúnaðarupplýsingar til 

myndugleikar í øðrum londum. Hetta er liður í at styrkja millumtjóða samstarvið fyri at basa 

ólógligum, óskipaðum og ófráboðaðum fiskiskapi. Talan kann verða um at útflýggja 

upplýsingar um rakstrar- og vinnuviðurskifti hjá privatum feløgum og einstaklingum o.a. 

Talan er um upplýsingar, sum hava týdning fyri eftirlitið við fiskiskapi og veiðu, og sum 

kunnu hava týdning í sambandi við eitt revsimál. Upplýsingar kunnu eisini útflýggjast 

økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum, so sum NEAFC ella NAFO, umframt altjóða 

felagsskapum, so sum FAO. Yvirskipað verður mett, at slík heimild er neyðug, fyri at 

Føroyar skulu liva upp til skyldurnar, vit hava sum flaggland, og er samstundis ein liður í at 

styrkja millumlanda samstarvið um fiskiveiðieftirlit. 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 
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Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1 

Hesar ásetingar eru nýggjar og hava sum endamál at geva landsstýrismanninum heimild í 

kunngerð at áseta veiðireglur og eftirlitsreglur samsvarandi teimum skyldum, vit hava sum 

partur í altjóða avtalum og samtyktum í fiskiveiðifelagsskapum.  

 

Nr. 12) Við hesi áseting er heimild at gera nærri reglur um tilevning og nýtslu av 

veiðireiðskapi fyri at forða, at sjófuglur kemur í fiskireiðskap. Fuglur er vanliga ikki ætlaður 

at vera partur av veiðuni, og skipini vilja helst sleppa undan at fáa fugl í reiðskapin. Slíkar 

ásetingar eru eisini ætlaðar at leggja upp fyri, at veiðireiðskapurin ikki hevur óneyðuga 

negativa ávirkan á sjófugl og lívið í sjónum, har fiskiskapurin fer fram. 

 

Nr. 13) Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin fær heimild í kunngerð at seta treytir um 

innrætting av skipum og um útbúnað umborð á skipum í samband við hagreiðing av veiðuni. 

Landsstýrismaðurin kann við hesi heimild banna skipum at hava umborð og brúka útgerð at 

skilja, mala, sleppa og blaka út veiðu. Slíkar reglur kunnu forða fyri sonevndari “high-

grading”, og at fiskur verður malin ella blakaður útaftur. Slíkar reglur gera tað eisini lættari at 

hava eftirlit við forboðnum at blaka út, reglur um minstamát o.tíl. Tørvurin á lógarheimild á 

økinum er eisini ein avleiðing av, at Føroyar, Noreg og ES í sambandi við eftirlit í 

fiskiskapinum eftir makreli, sild og rossamakreli eru komin ásamt um at seta eins treytir um 

innrætting og útbúnað umborð á skipum. 

 

Nr. 14) Landsstýrismaðurin kann við hesi heimild áleggja skipum at hava yvirlit yvir, hvussu 

veiða er goymd umborð, herundir skráseting um, hvar í lastini veiða er goymd, flokkað á 

fiskasløg, fiskaúrdrátt, støddir o.s.fr. Heimildin fevnir eisini um merking av veiðu og 

fiskaúrdrátti. Oftani verður fiskaúrdráttur bert merktur við handilsliga heitinum á vøruni. 

Hetta ger tað oftani torført fyri eftirlitið, eitt nú tá samanberingar skulu gerast millum 

fiskaúrdrátt, og hvat er skrásett í veiðidagbók og veiðifráboðanir. Tí er tørvur á at hava 

heimild at gera reglur um, hvussu veiða skal merkjast, herundir hvørji heiti og flokkingar 

skulu brúkast. Hetta kunnu vera upplýsingar um dagfesting av veiðu og virking, veiðiøki, 

fiskaslag, vøruslag o.s.fr. Økisbundnu fiskiveiðifelagsskapirnir NAFO og NEAFC, sum 

Føroyar eru partur av, hava í sínum eftirlitsreglum krav um, at veiða skal merkjast, og hvørjar 

upplýsingar skulu fylgja við veiðuni. Hesi krøv kunnu við heimildini setast í verk í 

virkisøkinum hjá hesi lóg. 
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Nr. 15) Skotið er upp, at landsstýrismaðurin í kunngerð hevur møguleika at áleggja skipum at 

taka sýni (prøvar) av veiðu, fiski og fiskaúrdrátti til vísindalig endamál og til eftirlitsendamál. 

Slík sýni kunnu brúkast til vanligar vísindaligar kanningar um vekt, longd, búningarstig 

o.s.fr., og sum grundarlag undir at útvega okkum nýggja vitan um fisk og lívið í sjónum 

yvirhøvur. Til dømis fyri at fáa til vega vitan og upplýsingar, sum kunnu staðfesta, hvønn 

stovn fiskur hoyrir til og aðrar upplýsingar, sum ikki bert eru hentar í granskingar- og 

eftirlitssamanhangi, men eisini sum skjalprógv hjá Føroyum sum strandarland og í 

samráðingum um ferðandi fiskastovnar. 

 

Til § 1, nr. 2 

Endamálið við hesi broyting er at hava heimild við kunngerð at kunna seta í verk tiltøk móti 

førum undir fremmandum flaggi, sum luttaka í ólógligum fiskiskapi (IUU-veiðu), og førum, 

sum stuðla slíkum fiskiskapi við at veita tænastur til hesi skip, eitt nú olju, útgerð, flutning av 

veiðu, manningarskifti, vistir og viðlíkahald. 

 

Í galdandi lóg er ásett, at før undir fremmandum flaggi ikki kunnu koma í føroyskan sjógv 

ella føroyska havn, um so er, at tey hava brotið reglur um fiskiskap uttan fyri føroysku 

landleiðirnar, sum fiskifør undir føroyskum flaggi sambært millumlanda avtalum eru bundin 

at halda. Skotið verður upp at víðka hesa orðing soleiðis, at forboðið er galdandi, um skipini 

hava luttikið í veiðu, sum er ólóglig, ófráboðað og óskipað (Illegal, Unreported and 

Unregulated Fisheries – IUU-veiða) ella stuðlað slíkum fiskiskapi. 

 

FAO – Matvørufelagsskapurin hjá ST – samtykti í 2001 leiðreglur um at basa IUU-veiðu 

(FAO: International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing (IPOA-IUU). Ein liður í hesum er at steingja havnir fyri IUU-skipum. 

 

Í 2009 varð gjørdur ein altjóða sáttmáli “Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter 

and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing” har tey lond, sum taka undir við 

sáttmálanum, binda seg til at fremja tiltøk fyri at basa veiðu, sum er ólóglig, ófráboðað og 

óskipað. Løgtingið tók í 2014 undir við at seta henda sáttmála í gildi fyri Føroyar, 

løgtingsmál 106/2013. 

 

Broytingarnar, sum verða gjørdar við hesum uppskoti, taka atlit at teimum ásetingum, sum 

eru í sáttmálanum og tryggja, at Føroyar hava amboðini til at seta í gildi sáttmálan fyri 

Føroyar. Sambært sáttmálanum skulu limalondini eitt nú eftirkanna, um skip undir 

fremmandum flaggi eru á IUU-listum hjá økisfelagsskapum ella altjóða felagsskapum, áðrenn 

tey koma í havn. Hava skipini luttikið ella stuðlað IUU-fiskiskapi, skal vera bannað teimum 

at koma í havn.  

 

Eitt nú felagsskapirnir NEAFC og NAFO gera listar yvir skip, sum reka IUU-veiðu og skip, 

sum veita tænastur til slík fiskiskip.  

 

Henda grein setir bann fyri, at skip á hesum listum koma í føroyska sjóumveldið ella í 

føroyska havn uttan í skaðaleysari gjøgnumsigling, ella um skipini eru í neyðstøðu. Um so er, 

at skip av einihvørji orsøk longu eru komin í havn, so skal vera bannað teimum at fáa 

tænastur í havn, so sum landing, umskiping, pakking og virking av fiski og aðrar tænastur, so 

sum olju, útgerð og viðlíkahald. Skip kunnu fáa loyvi at koma í havn, sjálvt um tey hava 

framt IUU-fiskiskap, ella stuðlað slíkum fiskiskapi, men bert um hetta er fyri at gera eftirlit, 

herundir at tryggja prógv ella aðrar tílíkar atgerðir, umframt um skipið er í neyðstøðu. 
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Sambært Havrættarsáttmálanum hava øll skip rætt til skaðaleysa gjøgnumsigling í uttara 

sjóumveldinum, t.v.s. úr grundlinjunum og út á 12 fjórðingar. Fremmand skip hava ikki, 

sambært Havrættarsáttmálanum, rætt til at koma í havn ella í innara sjóumveldið, t.v.s. innan 

fyri grundlinjurnar, uttan í neyðstøðu. Orðingin “skaðaleys gjøgnumsigling” er lýst í 

greinunum 17-19 í Havrættarsáttmálanum, og gjøgnumsiglingin skal vera uttan steðg og 

hóskandi skjót. Steðgur kann góðtakast, er hetta neyðugt fyri vanliga sigling ella í neyðstøðu. 

 

Eftir uppskotinum er eisini heimild fyri at áseta nærri reglur í kunngerð um, hvussu forboðið 

at koma í føroyska sjóumveldið ella havn skal umsitast. Eitt nú kunnu treytir setast um, at 

skip undir fremmandum flaggi skulu boða frá, áðrenn tey koma í føroyskt sjóumveldi, 

soleiðis at myndugleikarnir kunnu eftirkanna upplýsingar um førini og um fiskiskapin, áðrenn 

tey koma. Krøv kunnu t.d. eisini verða sett til skjalprógvan um, at veiða, sum er umborð, er 

veidd sambært galdandi reglum. 

 

Til § 1, nr. 3 

Heimilað verður landsstýrismanninum at gera reglur um skyldu at lata inn upplýsingar um 

veiðu, upplýsingar um avreiðingar og aðrar upplýsingar um fiskiskap elektroniskt og í 

teldutøkum formi. Heimilað verður landsstýrismanninum at gera nærri reglur um, hvussu 

elektroniska samskiftið skal fara fram. Tað veri seg reglur um, hvussu upplýsingar skulu 

sendast, hvat snið skal nýtast og tílíkt, sum hevur samband við elektroniska samskiftið, og 

sum skal tryggja, at upplýsingarnar koma til myndugleikan á ein tryggan og ómakaleysan 

hátt. 

 

Hesar ásetingar skulu til eina og hvørja tíð fylgja treytunum um trygd og trúnað samsvarandi 

persónsupplýsingarlógini, herundir trygdarkunngerðini. 

 

Til § 1, nr. 4 

Somu krøv til elektroniskt samskifti kunnu setast til upplýsingar, sum før undir fremmandum 

flaggi hava skyldu at lata føroyskum myndugleikum. Sí viðmerkingarnar til § 1, nr. 3. 

 

Til § 1, nr. 5 

§ 35 c: Ásetingin áleggur skiparum á fiskiførum, fiskaflutningsførum og framleiðsluførum 

undir føroyskum flaggi skyldu at samstarva við eftirlitsmyndugleikar í øðrum londum, tá 

eftirlit verður framt uttan fyri føroyskan sjógv. Talan kann vera um eftirlit, sum verður framt í 

altjóða sjógvi sambært avtalum ella sáttmálum, sum Føroyar eru partur av, serliga NEAFC, 

NAFO og SPRFMO. Eisini kann talan vera um eftirlit á sjónum og við bryggju hjá øðrum 

londum, har fiskifør undir føroyskum flaggi hava fingið loyvi at veiða, tað veri seg sambært 

avtalu, Føroyar hava gjørt, ella har eigarar av fiskiførum sjálvir hava útvegað sær loyvi at 

fiska í sjógvi hjá øðrum londum. 

 

Við uppskotinum fær landsstýrismaðurin heimild til at áleggja skiparum ítøkiligar skyldur í 

sambandi við, at eftirlit verður framt av eftirlitsmyndugleikum í øðrum londum. Vísast kann 

á, at í eitt nú NEAFC og NAFO eru serligar reglur um skyldur hjá skiparum, tá eftirlit verður 

framt í sambandi við fiskiskap á leiðum fevndar av hesum sáttmálum. Eisini kunnu reglur 

verða gjørdar í øðrum felagsskapum, sum Føroyar eru partur av ella samstarva við. Nevnast 

kann, at slíkar skyldur eru í ST fiskastovnssáttmálanum frá 1995, sum Løgtingið hevur 

góðkent.  
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§ 35 d: Greinin heimilar føroyskum myndugleikum at útflýggja myndugleikum í øðrum 

londum upplýsingar, eisini trúnaðarupplýsingar, sum hava týdning fyri eftirlitið við fiskiskapi 

og veiðu, tó treytað av, at galdandi reglur um trygd og trúnað kunnu haldast. Eitt nú kunnu 

upplýsingar latast, sum hava týdning fyri møgulig revsimál í øðrum londum. Hetta kunnu 

vera upplýsingar, sum annars verða mettar at vera trúnaðarupplýsingar, eitt nú upplýsingar 

um rakstrar- og vinnuviðurskifti hjá privatum feløgum ella einstaklingum, herundir 

upplýsingar um knattstøður, sum kunnu prógva, hvar førini hava verið og møguliga fiskað, 

upplýsingar um, hvørjar fráboðanir skipið hevur latið føroyskum myndugleikum, upplýsingar 

sum eyðmerkja, hvør er skipari og eigari av farinum. Eftirlitsfrágreiðingar, gjørdar av 

føroyskum myndugleikum, kunnu sendast flagglandinum hjá førum undir fremmandum 

flaggi, umframt strandarlondum, har tað er viðkomandi. Soleiðis kunnu Føroyar samstarva 

um eftirlit við onnur lond, so at ólógligur, óskipaður og ófráboðaður fiskiskapur kann basast. 

Heimildin er neyðug, fyri at kunna seta í verk ÓÓÓ-sáttmálan. Upplýsingar kunnu eisini 

útflýggjast økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum, so sum NEAFC ella NAFO, umframt 

altjóða fiskiveiðifelagsskapum, so sum FAO. Yvirskipað er ætlanin við heimildini, at Føroyar 

kunnu samstarva um eftirlit við onnur lond í tví- og fleirpartaskipanum. 

 

Tá upplýsingar verða sendar til útlond, skal fyrilit havast til trygdina, soleiðis at upplýsingar 

bert verða sendar øðrum londum ella felagsskapum, um upplýsingarnar verða goymdar og 

tryggjaðar av móttakaranum. 

 

Viðmerkjast skal, at sambært persónsupplýsingarlógini skal fráboðan sendast 

Dátueftirlitinum, tá persónsupplýsingar, sum eru viðkvæmar, verða sendar til útlond. Er talan 

um upplýsingar um revsiverd viðurskifti hjá likamligum persónum, so er talan um viðkvæmar 

upplýsingar sambært persónsupplýsingarlógini. Tí skal mannagongd setast í verk, soleiðis at 

fráboðan verður send Dátueftirlitinum, um tað kemur fyri, at viðkvæmar upplýsingar verða 

sendar til útlond.   

 

Til § 1, nr. 6  

Revsireglurnar verða tillagaðar. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 27. juli 2016 

 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

 

/ Rógvi Reinert (sign.) 
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Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Hoyringssvar frá Fiskivinnuráðnum 

Fylgiskjal 3: Hoyringssvar frá Vørn 

Fylgiskjal 4: Hoyringssvar frá Havstovuni 

Fylgiskjal 5: Hoyringssvar frá KT-felagnum 

Fylgiskjal 6: Hoyringssvar frá Dátueftirlitinum 

 


