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Løgtingsmál nr. 100/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti og botnfiski í 

Barentshavinum í 2017. (Strika krav um veiðiloyvi) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, 

norðhavssild og svartkjafti og botnfiski í Barentshavinum í 2017 

(Strika krav um veiðiloyvi) 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 150 frá 23. desember 

2016 um serstakar treytir fyri fiskiskapi 

eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti 

og botnfiski í Barentshavinum í 2017 

verða gjørdar hesar broytingar: 

  

1. § 1, stk. 2 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 2. Rætturin at veiða kann seljast 

1) eigara av fiskifari undir føroyskum 

flaggi, sum hevur veiðiloyvi, at 

fiska við ávísa fiskifarinum, 

2) eigara av báti í bólki 5, sambært 

løgtingslóg um vinnuligan 

fiskiskap, at fiska við ávísa 

bátinum,  

3) eigara av fiskifari undir føroyskum 

flaggi, uttan veiðiloyvi, at fiska við 

ávísa fiskifarinum, ella 

4) føroyskum partafelagi ella 

smápartafelagi, ið skjalprógvar 

avtalu um, at ávíst fiskifar undir 

føroyskum flaggi fiskar keyptu 

kvotuna.” 

 

2. Í § 1 verður aftan á stk. 2 sum nýggj 

stk. sett: 

“Stk. 3. Far, ið er skrásett á lista hjá 

økisbundnum fiskiveiðifelagsskapi 

sum far, ið hevur framt ólógligan, 

ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, 

ella sum hevur stuðlað slíkum 

fiskiskapi, kann ikki fiska av 

rættindum, ið eru keypt á uppboði.  

Stk. 4. Keypari, sambært stk. 2, nr. 3, 

og keypari og fiskifar, sambært stk. 2, 

nr. 4, skulu lúka treytir og krøv um 

eigaraviðurskifti, sambært § 7 í 

løgtingslógini um vinnuligan fiskiskap. 

Eigaraviðurskifti, sambært § 7 í 

løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap, 

og avtala millum keypara, sambært stk. 

2, nr. 4, og ávísa fiskifarið um at fiska 

keyptu kvotuna, skulu vera góðkend av 

Vørn frammanundan ætlaðum keypi á 

uppboðssølu. Broytast hesi viðurskifti 

eftir keyp á uppboði, soleiðis at 

treytirnar til eigaraviðurskiftini, 

sambært § 7 í lógini um vinnuligan 
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fiskiskap, ikki longur eru loknar, fellur 

rætturin at fiska kvotu, keypt á 

uppboði, burtur. Landsstýrismaðurin 

ásetir í kunngerð reglur fyri 

góðkenning frammanundan av 

keypara, sambært stk. 2, nr. 3 og 4, og 

tíðarfreist fyri at lata inn upplýsingar 

fyri at fáa góðkenning 

frammanundan.” 

Stk. 3-7 verða eftir hetta stk. 5-9.   

 

3. Í § 1, stk. 4, 2. pkt., sum verður stk. 6, 

2. pkt., verður aftan á “keypara” sett: 

“ella eigara av fiskifari, ið er víst á, 

sambært stk. 2, nr. 4,”. 

 

4. Í § 8 verður sum stk. 2 sett:  

“Stk. 2. Fiskifar, ið fær rættindi at 

fiska, sambært hesi løgtingslóg, er 

fevnt av løgtingslóg um vinnuligan 

fiskiskap við tilhoyrandi kunngerðum.” 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd.

 

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Í sambandi við fíggjarlógaruppskotið fyri 2017 legði landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum 

fram uppskot um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti og 

botnfiski í Barentshavinum í 2017. Uppskotið hevði somu heimildir og gjøld sum serstakar 

treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti og botnfiski í Barentshavinum í 

2016. Í 2016 kundu einans fiskifør við veiðiloyvi bjóða upp á tað tilfeingið, ið varð selt á 

uppboði.  

 

Í sambandi við tingviðgerðina av uppskotinum um serstakar treytir fyri 2017 var greitt, at 

galdandi krav um, at rætturin at veiða bert kann seljast eigarum av fiskiførum undir 

føroyskum flaggi at fiska við ávísum fiskifari, sum hevur veiðiloyvi, var hildið vera ov 

strangt, og at fleiri eiga at fáa høvi at bjóða seg fram at fiska.  

 

Minnilutin í Vinnunevndini mælti tí landsstýrismanninum til at orða og nágreina treytir, til 

tess at gera tilfeingið lættari atkomuligt fyri fleiri í 2017, soleiðis at ikki bert eigarar av 

skipum við veiðiloyvi kunnu keypa rættindi á uppboði, men eisini feløg, ið lúka treytirnar, 

hóast tey ikki eru eigarar av fiskifari við veiðiloyvi. Vinnunevndin leggur tó dent á, at bundið 

má vera fyri ótilætlaðari spekulatión, og tryggjast má, at tilfeingið verður fiskað av skipum, 

sum eru heimahoyrandi í Føroyum, og sum lúka allar treytir í lógini um vinnuligan fiskiskap 

viðvíkjandi eigaraviðurskiftum, sáttmálum og líknandi.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi reglur í løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og 

svartkjafti og botnfiski í Barentshavinum í 2017 áseta, at rætturin at veiða bert kann seljast 

eigarum av fiskiførum undir føroyskum flaggi at fiska við ávísum fiskifari, sum hevur 

veiðiloyvi ella fiskiloyvi sambært § 5, stk. 4, 2. pkt í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap.  

 

Hetta avmarkar skaran av teimum, ið kunnu keypa rættin at veiða á uppboðssølu, til tey, ið 

frammanundan eru í fiskivinnuni. Nýggir aktørar kunnu ikki bjóða, tí nýggj veiðiloyvi verða 

ikki latin. Ynskja hesir at bjóða, er neyðugt fyrst at keypa fiskifar við veiðiloyvi.  
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Løgtingslóg um serstakar treytir ásetir harumframt, at í tann mun, henda lóg ikki hevur 

serligar ásetingar, er løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap galdandi.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Kravið um veiðiloyvi 

Endamálið við uppskotinum er at linka krøvini til tann, sum keypir rættin at veiða á uppboði, 

soleiðis at eisini eigarar av fiskiførum, sum eru undir føroyskum flaggi, men sum ikki hava 

veiðiloyvi ella fiskiloyvi, sambært § 5, stk. 4, 2. pkt. í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap, 

kunnu bjóða. Harumframt er ætlanin, at føroysk feløg, sum hava gjørt avtalu við eigara av 

fiskifari undir føroyskum flaggi um at fiska, kunnu keypa kvotu á uppboði. 

 

Ætlanin við at strika kravið um veiðiloyvi og at loyva føroyskum feløgum, ið ikki eiga 

fiskifar, at keypa er at stimbra eina virknari kapping, har fleiri fáa høvi at bjóða seg fram.   

 

Rætturin at veiða kann í 2017 eisini seljast eigarum av fiskiførum undir føroyskum flaggi 

uttan veiðiloyvi og føroyskum feløgum, ið skjalprógva avtalu um, at ávíst fiskifar undir 

føroyskum flaggi fiskar kvotuna.  

 

Umframt at lúka treytirnar í lógini um vinnuligan fiskiskap, herundir reglurnar um 

eigaraviðurskifti í § 7, skal tann, sum bjóðar, framvegis vísa á, hvat far skal fiska keyptu 

kvotuna. Farið skal somuleiðis vera undir føroyskum flaggi. Eigur hann ikki fiskifarið, skal 

hann skjalprógva avtalu við eigara av fiskifari um at fiska kvotuna. Hesi feløg skulu eisini, 

hóast tey ikki eiga fiskifar, lúka treytir og krøv um eigaraviðurskifti í § 7 í lógini um 

vinnuligan fiskiskap. Tað merkir m.a., at partabrøvini skulu vera navnapartabrøv, og at 

eigaraviðurskiftini skulu skjalprógvast. Harumframt skulu eigararnir av í minsta lagi 2/3 av 

eginpeninginum, herundir partapeninginum, umframt ábyrgdarpeninginum, sum somuleiðis 

eiga í minsta lagi 2/3 av atkvøðurættinum og avgerðarrættinum í felagnum, lúka treytirnar um 

fast tilknýti til Føroyar, bústað í Føroyum seinastu tvey árini, og vera fult skattskyldugir í 

Føroyum. Eftirkanningin leitar altíð aftur til fysisku eigararnar av einum felagi. Tað merkir, 

at um eitt ella fleiri feløg eiga eitt felag, verða feløgini handan kannaði, til komið er aftur um 

til fysisku eigararnar.   

 

Avmarkingarnar annars í galdandi lóggávu eru somuleiðis galdandi fyri fiskifør uttan 

veiðiloyvi, herundir avmarkingar í lóggávuni, galdandi fyri fiskiskap innan fyri sjóøkið hjá 

øðrum londum, sum ávirka fortreytirnar fyri at bjóða. Tað kann t.d. vera krav um reiðskap, ið 

vera sett av øðrum londum innan teirra sjóøki. Tað er heldur ikki gjørligt at flyta rættin at 

veiða á annað fiskifar. Kvota, sum verður keypt á uppboði, er eginkvota, men kann ikki 

avhendast øðrum at fiska. Tann, sum bjóðar upp á kvotur á uppboðssølu, má fiska keyptu 

kvotuna við egnum fiskifari ella skjalprógva avtalu við fiskifar undir føroyskum flaggi, og 

kvotan kann bert fiskast við tí fiskifarinum, sum kvota er keypt til, og kann ikki flytast á 

annað fiskifar.  

 

Somuleiðis rinda allir eigarar av fiskiførum avreiðingaravgjald sambært § 4. § 4 ger ikki mun 

á, um fiskifarið hevur veiðiloyvi ella ikki, eins og skyldan at rinda avreiðingaravgjald áliggur 

eigara av fiskifari. Tað merkir, at um felag keypir kvotu og hevur gjørt avtalu við eigara av 

fiskifari um at fiska keyptu kvotuna, og veiðan verður avreidd uttanlands, er tað eigarin av 

fiskifarinum, sum rindar avreiðingaravgjaldið.  
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Fiskifør uttan veiðiloyvi eru ongantíð fevnd av lækkaða avreiðingaravgjaldinum í § 4, stk. 2, tí 

víst verður til § 28, stk. 1 í lógini um vinnuligan fiskiskap. Fyri at hoyra til her, er neyðugt við 

veiðiloyvi.  

 

Eitt høvuðsendamál við løgtingslóg um serstakar treytir er at nýta uppboð sum útlutingarhátt, 

men lógin regulerar ikki vinnuligan fiskiskap annars. Í tann mun løgtingslóg um serstakar 

treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti og botnfiski í Barentshavinum í 

2017 ikki hevur serligar ásetingar, er løgtingslógin um vinnuligan fiskiskap tískil galdandi. 

Tað merkir m.a., at hóast keypt verður við fiskifari uttan veiðiloyvi, fer allur fiskiskapur fram 

eftir lógini um vinnuligan fiskiskap og tilhoyrandi kunngerðum, og fiskifarið er fevnt av 

lógini um vinnuligan fiskiskap við tilhoyrandi kunngerðum.   

 

Ólógligur, ófráboðaður ella óskipaður fiskiskapur 

Sum nakað nýtt verður krav nú sett til sjálvt farið, ið kvota, sum er keypt á uppboði, verður 

fiskað við.  

 

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. 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.  

 

Í framhaldi av hesum verður farið stigið víðari, og verður skotið upp, at før, ið standa á lista 

hjá fiskiveiðifelagsskapum, hóast tey koma undir føroyskt flagg, ikki kunnu keypa rættindi at 

veiða á uppboði. Líknandi reglur eru í Evropa, har tílík skip ikki fáa loyvi at verða skrásett í 

norsku skipaskránni.  

 

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

sum veita tænastur til slík fiskiskip. 

 

Heimild til landsstýrismannin 

Landsstýrismaðurin fær heimild at áseta tíðarfreistir fyri at tryggja, at treytirnar í lógini um 

vinnuligan fiskiskap til eigarar av fiskiførum uttan veiðiloyvi eru loknar. Í 2016 var ongin 

tíðarfreist sett fyri møguliga góðkenning at keypa, tí mett var, at við kravinum um veiðiloyvi 
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var hetta í sama mun ikki neyðugt. Nú, tá kravið um veiðiloyvi verður slept, er neyðugt við 

einum skotbrái at eftirkanna, um tann, sum ætlar at bjóða og fiska við egnum skipi, ið ikki 

hevur veiðiloyvi, lýkur treytirnar í § 7 í lógini um vinnuligan fiskiskap. Harumframt er 

neyðugt við skotbrái at kanna feløg, ið hava gjørt avtalu við eigara av fiskifari um at fiska 

keyptu kvotuna. Hesi feløg skulu, hóast tey ikki eiga fiskifar, lúka treytirnar um 

eigaraviðurskifti í § 7 í lógini um vinnuligan fiskiskap, umframt, at eigarin av skipinum skal 

lúka somu treytir sambært § 7. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við lógaruppskotinum kann eigari av fiskifari uttan veiðiloyvi og felag, ið ikki eigur fiskifar, 

men sum hevur gjørt avtalu við eigara av fiskifari um at fiska, bjóða seg fram á uppboðssølu. 

Treytirnar eru tó annars neyvt tær somu fyri keyparaskararnar – bæði við ella uttan 

veiðiloyvi. Harumframt fær landsstýrismaðurin heimild til at áseta tíðarfreistir fyri at lata inn 

upplýsingar og fáa góðkenning sambært lógini um vinnuligan fiskiskap fyri tey, sum ætla sær 

at bjóða á uppboðssølu. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur ikki verið til ummælis. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið verður ikki mett at hava fíggjarligar avleiðingar við sær.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at uppskotið kann hava øktar umsitingarligar avleiðingar við sær fyri Vørn í 

sambandi við uppboðssølu, um fleiri eigarar av fiskiførum uttan veiðiloyvi og feløg, ið ikki 

eiga fiskifør, men sum hava gjørt avtalu við eigara av fiskifari, ætla sær at bjóða á uppboði, tí 

hesi mugu eftirkannast, áðrenn boðið verður.   

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður, at uppskotið hevur við sær økta kapping um kvotu, selda á uppboði, tí fleiri 

møguligir keyparar eru.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

  

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Mett verður ikki, at tað eru bindingar í millumtjóðasáttmálum, sum gera, at uppskotið fær 

fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar fyri landsmyndugleikar, 

kommunumyndugleikar, ávís øki í landinum, ávísar samfelagsbólkar ella vinnuna.  
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2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

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

Evropeiska mannarættindasáttmálan ella Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek.  

 

2.9. Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið elvir til marknaforðingar í størri mun enn áður.  

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting ella sekt. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um skattir og avgjøld.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki skyldu á fólk. Upplýsingarskyldan er ásett í lógini um 

vinnuligan fiskiskap frammanundan. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja 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 Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Nr. 1. 

Kvotur kunnu seljast til eigarar av fiskifari undir føroyskum flaggi. Tað er ikki longur eitt 

krav, at fiskifarið skal hava veiðiloyvi, og neyðugt er ikki fyri felag at eiga eitt fiskifar, tá 

boðið verður á uppboði. Soleiðis fáa allir eigarar av fiskiførum undir føroyskum flaggi 

møguleika at útvega sær rættindi at fiska tey trý uppsjóvarfiskasløgini, umframt 

botnfiskakvotur í Barentshavinum. Harumframt fáa føroysk feløg, sum eru skipað sum 

partafeløg ella smápartafeløg, og sum ikki eiga fiskifar, møguleika at keypa á uppboði, 

treytað av, at tey kunnu skjalprógva avtalu við eigara av fiskifari at fiska keyptu kvotuna. Tað 
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er tó neyðugt at vísa á, hvat ítøkiligt far skal fiska keyptu kvotuna, og hesin rættur kann ikki 

flytast á annað fiskifar. Somuleiðis skal fiskifarið vera undir føroyskum flaggi, og bæði felag 

og eigari av fiskifari skulu lúka treytirnar í § 7 í lógini um vinnuligan fiskiskap.  

§ 7 setir treytir og krøv til eigarar av fiskifari undir føroyskum flaggi, ið hevur veiðiloyvi, 

eins og hesi hava upplýsingarskyldu yvir fyri myndugleikanum.  

 

Rætturin at veiða verður seldur at fiska við ávísum fiskifari. Tað verður soleiðis ikki gjørligt 

at flyta rættin at veiða á annað fiskifar. Sambært § 8 í lógini um vinnuligan fiskiskap kunnu 

eigarar av fiskiførum skifta skip út við at flyta veiðiloyvið á annað skip. Tá veiðiloyvið á 

henda hátt verður flutt á nýtt skip, fylgja øll fiskirættindi vanliga við. Sambært galdandi lóg 

kann rætturin at veiða keyptu kvotuna ikki fylgja við, um veiðiloyvið verður flutt á annað 

skip. Líknandi avmarking er fyri fiskifør uttan veiðiloyvi, sæð á tann hátt, at rætturin at veiða 

kvotuna er knýttur at tí fiskifarinum, sum keyparin hevur upplýst sum skipið, sum skal fiska 

kvotuna, og kann ikki flytast á annað fiskifar, sbr. tó § 1, stk. 5 (áður § 1, stk. 3). 

 

Nr. 2. 

Nýggja § 1, stk. 3  

Hetta stk. setir bann fyri, at far, sum er á hesum ÓÓÓ - listum kann fiska av rættindum, keypt 

á uppboði. Tað er uppgávan hjá eigaranum av farinum at tryggja, at tað ikki er skrásett, ella 

fáa tað strikað, um tað lýkur treytirnar fyri tí.  

 

Forboðið fyri at fiska er galdandi fyri før, bæði før við veiðiloyvi, fiskiloyvi sambært § 5, stk. 

4, 2. pkt. í lógini um vinnuligan fiskiskap og før uttan veiðiloyvi.  

 

Nýggja § 1, stk. 4 

Er keypari av kvotu eigari av fiskifari undir føroyskum flaggi uttan veiðiloyvi, er tað 

framhaldandi krav, at treytirnar annars, sambært lógini um vinnuligan fiskiskap, eru loknar.  

 

Er keypari av kvotu føroyskt felag, ið skjalprógvar at hava avtalu við eigara av fiskifari undir 

føroyskum flaggi, skulu bæði felag og eigari av fiskifarinum lúka treytir og krøv sambært § 7 

í lógini um vinnuligan fiskiskap.  

 

Fyri at bjóða á uppboðssøluni við fiskifari uttan veiðiloyvi krevst, at eigarin skal vera 

góðkendur frammanundan ætlaðum keypi á uppboði.  

 

Tó er ásett beinleiðis, at um treytirnar sambært § 7 í lógini um vinnuligan fiskiskap 

eftirfylgjandi ikki eru loknar, tí viðurskiftini eru broytt, t.d. við sølu av felagi, so fellur 

rætturin at fiska keyptu kvotuna burtur.  

 

Av tí, at veiðiloyvið í roynd og veru virkar á sama hátt sum undangóðkenning, verður 

heimilað landsstýrismanninum at áseta reglur um hesa undangóðkenning og tíðarfreist fyri, 

nær upplýsingar skulu vera latnar myndugleikanum fyri at fáa undangóðkenning, innan 

uppboðssølan fer í gongd.  

 

Talan má vera um eina rímiliga freist at lata upplýsingar bæði fyri myndugleikan at 

eftirkanna, um viðurskiftini eru í rættlag, og fyri møguligan keypara, t.d. 4 vikur. 

 

Nr. 3. 

Talan er um eina konsekvensbroyting í framhaldi av nýggju § 1, stk. 2, nr. 4, har keypari av 

kvotuni og eigarin av fiskifarinum, ið skal fiska keyptu kvotuna, ikki eru teir somu. 
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Nr. 4.  

Endamálið við ásetingini er at gera greitt, at fiskifar uttan veiðiloyvi, sum fær rættindi at fiska 

sambært hesi løgtingslóg, altíð verður fevnt av lógini um vinnuligan fiskiskap við tilhoyrandi 

kunngerðum, tí at løgtingslóg um serstakar treytir nýtir uppboð sum útlutingarhátt, men 

regulerar ikki vinnuligan fiskiskap annars.  

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 7. mars 2017 

 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

 

/ Rógvi Reinert (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 

 

 

 


