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Løgtingsmál nr. 101/2016: Uppskot til løgtingslóg um Fiskivinnugrunn 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

Fiskivinnugrunn 

 

 

§ 1. Fiskivinnugrunnurin skal fíggja 

menning, nýskapan, gransking, royndir og 

verkætlanir í fiskivinnuni. Endamálið er at 

menna átøk og skipanir  í føroyskari 

fiskivinnu við atliti at lívfrøðiligari, 

búskaparligari og samfelagsligari 

burðardyggari gagnnýtslu av 

havtilfeinginum. 

 

§ 2. Fiskivinnugrunnurin verður skipaður 

sum eksternur grunnur. 6 mió. kr. verða 

settar í grunnin, harav stovnsfæ grunsins er 

3 mió. kr. 

Stk. 2. Grunnurin hevur sjálvstøðugan 

roknskap og fíggjarstøðu í 

landsroknskapinum. 

Stk. 3. Grunnurin kann fáa ein árligan 

stuðul á Løgtingsins fíggjarlóg. 

Stk. 4. Grunnurin kann taka ímóti stuðli og 

fígging frá øðrum. 

 

§ 3. Grunnurin verður fyrisitin av einum 

stýri við 5 limum. Landsstýrismaðurin 

velur formannin og stýrislimirnar. Stýrið 

verður valt fyri 4 ár. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri 

reglur um umsiting, samsýning og 

virksemi grunsins, og hevur eftirlit við 

grunninum. 

§ 4. Stýrið ger virkisætlan og stuðulsætlan 

fyri trý ár í senn, og leggur hana fyri 

landsstýrismannin til góðkenningar. 

Stk. 2. Grunnurin kann ikki nýta av 

stovnsfænum. Tó kann grunnurin, við 

loyvi frá landsstýrismanninum, nýta av 

stovnsfænum at seta í støðisogn til 

endamálið í hesi løgtingslóg, ella seta 

pening í felag, ið útinnir virksemi við sama 

endamáli sum Fiskivinnugrunnurin. 

Stk. 3. Stýrið ásetur nærri reglur fyri 

mannagongdum viðvíkjandi tilsagnum, og 

verða hesar at góðkenna av 

landsstýrismanninum. 

 

§ 5. Roknskaparhaldið skal fylgja 

løgtingslógini um landsins almenna 

roknskaparhald o.a. 

Stk. 2. Roknskapirnir verða grannskoðaðir 

av landsgrannskoðanini. 

Stk. 3. Stýrið ger á hvørjum ári eina 

frágreiðing um virksemið. Harundir serligt 

tilmæli um væntaðan tørv á játtanum í 

Løgtingsins fíggjarlóg komandi ár. 
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§ 6. Um Fiskivinnugrunnurin verður tikin 

av, verða ognir grunsins tá fluttar í 

landskassan. 

§ 7. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Landsstýrið hevur sett sær sum eitt høvuðsmál at gera nýskipanir og ítøkilig átøk, ið kunnu 

leggja grundarlag fyri burðardygd og munandi virðisvøkstri burtur úr náttúrutilfeinginum. 

Uppraðfesting av vinnugransking, menning og nýskapan er eitt mál, ið skal fremjast. 

 

Ætlanin er, at vinnan í minsta lagi letur somu fígging, og at samfígging eisini kann fáast úr 

grunnum og skipanum bæði í Føroyum og uttanlands.  

 

Menningin av fiskivinnuni, ið millum annað skal føra til størri virðisvøkstur og burðardygga 

umsiting og gagnnýtslu, skal bæði gerast við at stuðla (grund)gransking, vinnugransking, 

menning og nýskapan.  

 

Neyðugt er bæði at hava skipanir, ið stuðla uppundir gransking og vinnugransking og 

skipanir, ið stuðla uppundir menning og nýskapan. Tørvur er á báðum, fyri at vinnan kann 

menna seg. 

 

Í dag verður gransking og vinnugransking stuðlað umvegis Granskingargrunnin. 

 

Høvuðsendamálið við hesum uppskoti um fiskivinnugrunn er menning og nýskapan, meðan 

gransking er sjálvsagdur partur í verkætlanum, royndum og skipanum.  

 

Landsstýrið arbeiðir við at endurskoða og samskipa tær skipanir, ið fíggja og hava til 

endamáls at menna gransking og vinnuliga nýskapan, og Fiskivinnugrunnurin verður partur 

av hesum arbeiði. 

 

Høvuðsmálini fyri menningini, nýskapanini, granskingini, royndunum og verkætlanunum í 

fiskivinnuni eru m.a.:  

 Burðardyggur fiskiskapur. 

 At alt tilfeingið verður betur gagnnýtt og virðisøkt. 

 At størri virðisøking verður skapt í Føroyum í øllum liðum í vinnuni. 

 At alt av fiskinum verður fingið til lands og kemur til høldar. 

 At góðska og góðskuváttanir kunnu mennast í øllum liðum. 

 At marknaðaratgongd og marknaðarføring kunnu betrast.  

 At føroyskir førleikar verða mentir í tøkni, veiði, framleiðslu, veitingum, tænastum og 

sølu. 

 

Í sambandi við viðgerðina av løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, 

norðhavssild og svartkjafti og botnfiski í Barentshavinum tann 6. apríl 2016, samtykti 

Løgtingið eitt broytingaruppskot, har viðmerkt var, at mælt varð landsstýrismanninum til at 
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seta 10% av inntøkunum frá uppboðssøluni í 2016 til fiskivinnugransking, fiskivinnumenning 

við serligum atliti at meirvirking og gagnnýtslu av øllum fiskinum. 10% av hesi inntøku frá 

uppboðssøluni er umleið 6 mió. kr. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Stuðul til gransking, royndir og verkætlanir innan fiskivinnuna fer í dag umvegis játtanina til 

Fiskivinnuroyndir. Stuðulin hevur heimild í løgtingsfíggjarlógini. 

 

Tó eru aðrar líknandi lógir á økinum nevniliga løgtingslóg nr. 72 frá 20. mai 1996 um 

varðveiting av fjølbroyttum fiskiflota og løgtingslóg nr. 84 frá 28. mai 1996 um stuðul til 

menning av fiskivinnu á landi. Lógirnar eru ikki virknar, tí eingin játtan er til endamálið. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at seta á stovn grunn, ið kann fíggja menningarætlanir í 

fiskivinnuni. Stovnsfæið í grunninum kemur frá inntøkum frá uppboðssølu av veiðirættindum 

í 2016. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við at stovna ein grunn eru møguleikarnir hjá tí almenna og tí privata at samstarva um  

menning, nýskapan, gransking og royndir munandi betri. 

 

Fiskivinnugrunnurin er ein grunnur, ið skal skapa størri menning og nýskapan í fiskivinnuni. 

Sostatt hevur Fiskivinnugrunnurin eitt annað endamál enn Granskingargrunnurin, ið skal 

stuðla gransking og vinnugransking. Fiskivinnugrunnurin og Granskingargrunnurin stuðla 

sostatt hvørjum øðrum í at skapa menning fyri føroyska vinnulívið. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Stýrinum fyri Fiskivinnuroyndir, Fiskivinnuráðnum, 

Stjórnarráðunum og Gjaldstovuni. 

 

Stýrið fyri Fiskivinnuroyndir hevði ongar viðmerkingar. 

 

Gjaldstovan vísir á ivamál viðv. § 4, stk. 2. Trupult er at síggja tørvin á at keypa fastogn, og 

hví stýri og landsstýrismaður skulu taka slíka avgerð, sum annars hevði verið tikin av 

Løgtinginum, sum setir á stovn grunnin og ger av mørkini fyri virksemi grunsins. Her kundu 

serligu viðmerkingarnar verið meira ítøkiligar. Eisini er ov ógreitt, hvør tørvurin er at seta 

pening í partafelag. Um Fiskimálaráðið longu í dag veit, hvat felag talan er um, átti hetta at 

verið tikið við í viðgerðina av lógaruppskotinum. 

 

Fiskimálaráðið hevur tikið viðmerkingarnar til eftirtektar og hevur roynt at gjørt serligu 

viðmerkingarnar meira ítøkiligar. 

 

Granskingarráðið hevur, vegna Mentamálaráðið, gjørt viðmerkingar til uppskotið. 

Granskingarráðið sigur, at endamálið við lógini er gott, og taka tey fult undir við hesi 

uppraðfestingini. Tey halda tó, at økið kundi verið breiðari orðað og ikki bert avmarkað til 

fiskivinnuna. Tey vísa á, at tað er betri fyri bæði brúkarar og tað almenna at samskipa 

fyrisitingarnar hjá Fiskivinnuroyndum og Granskingargrunninum. Fyrisitingarnar eru ov 

veikar og viðbreknar hvør sær, og tær kunnu gagnnýta vitan hjá hvørji aðrari.  

Granskingarráðið heldur tað ikki vera neyðugt at stovnseta nýggjan grunn, tí verandi grunnur 

hevur lógarkarmar og royndir til ætlaða endamálið. Tey vísa til uppskot, hvussu hetta kann 
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gerast ítøkiliga uttan at broyta endamálið við uppraðfestingini ella minka um ávirkanina hjá 

Fiskimálaráðnum á játtanina. Lóg um gransking stendur fyri at skula dagførast. Aktuella 

lógaruppskotið hevur somu manglar sum lóg um gransking. Lógargrundarlagið átti at verið 

gjørt felags og um eina leið. Granskingarráðið vísir á, at tað eru fleiri avbjóðingar við at 

raðfesta eitt øki munandi, og hava tey boð uppá, hvussu hesar kunnu møtast. Tey mæla eisini 

til, at Granskingargrunnurin verður uppraðfestur, tí tørvurin er stórur, og grunnurin er av 

álvara afturúrsigldur seinnu árini. 

 

Landsstýrismaðurin í mentamálum, sum umsitur vísinda - og granskingarmál, fer, saman við 

hinum stjórnarráðunum, undir eina tilgongd at endurskoða bygnaðin innan granskingarøkini í 

síni heild. 

Fiskimálaráðið hevur í dag eina umsiting rundan um Fiskivinnuroyndir við stýri og einum 

starvsfólki. Hetta metir Fiskimálaráðið er ein góð og bílig loysn. Um Fiskivinnugrunnurin 

verður lagdur undir Granskingargrunnin, kemur eitt dýrkandi lag omaná verandi umsiting. 

Umsitingin av Fiskivinnuroyndum dýrkar ikki við at stovnseta Fiskivinnugrunnin. 

Fiskimálaráðið tekur undir við, at lógarverkini rundan um gransking og menning verða 

endurskoðað. Granskingarráðið og Granskingargrunnurin skulu eftir fatan Fiskimálaráðsins 

taka sær av grundgransking og vinnugransking. Fiskivinnugrunnurin og Fiskivinnuroyndir 

hava sum høvuðsendamál at fremja menning og nýskapan innan fiskivinnuna. Hetta eru 

sostatt fiskivinnupolitisk amboð, og Fiskivinnugrunnurin og Granskingargrunnurin hava tískil 

hvør sítt endamál og kunnu ikki blandast saman. Fiskimálaráðið heldur tað hava týdning bæði 

at uppraðfesta gransking og fiskivinnuroyndir, og er tað ikki rætt einans at uppraðfesta 

gransking. 

 

Løgmansskrivstovan heldur tað vera undranarvert, at Fiskimálaráðið við hesum 

lógaruppskotinum ætlar at stovnseta ein nýggjan grunn: Fiskivinnugrunnin. 

Løgmansskrivstovan heldur, at Fiskimálaráðið eigur at grundgeva nærri fyri, hví ráðið heldur, 

at ein nýggj kós skal haldast í hesum máli, og hví vanlig játtan á fíggjarlógini á hvørjum ári 

ikki longur er nøktandi. Løgmansskrivstovan spyr, um núverandi játtanir til 

Fiskivinnuroyndir verða fluttar til hendan grunnin, og um umsitingin av hesum grunninum 

skal skipast í nýggjari umsiting, ella um Fiskimálaráðið ætlar at nýta eina av verandi 

granskingarumsitingum t.d. í verandi Granskingargrunni. Um ikki, so kann verða spurt, 

hvussu nógvir pengar av hesum skulu brúkast til umsiting. Viðmerkt verður, at grein 3 og 4 

knýta Fiskivinnugrunnin sera tætt at landsstýrismanninum í fiskivinnumálum. 

Løgmansskrivstovan fer eisini at mæla Fiskimálaráðnum til at umhugsa, um tað er skilagott at 

halda fram við alment fíggjaðum vinnuligum royndum, sum ikki eru vísindaliga grundfestar. 

Vísindaliga grundarlagið er neyðugt, fyri at úrslit skulu hava almennan áhuga og er eisini av 

stórum týdningi sum grundgeving fyri, at tað almenna er við til at fíggja virksemið. Uttan 

henda almenna áhugan kann ein siga, at fígging og avgerðir um menningaruppgávurnar meira 

natúrligt hoyra heima hjá einstøku fyritøkunum sjálvum. Lóggávan, ein møguliga skal hyggja 

at, er vinnuskattalógin og frádráttarmøguleikar har. Løgmansskrivstovan heldur, at 

Granskingarráðið hevur neyðugar umsitingarligar førleikar og vísindalig netverk til at tryggja 

góða gagnnýtslu av játtanini til Fiskivinnugrunnin. Granskingarráðið hevur uppbygt góðar 

mannagongdir og hevur stórt fakligt netverk at brúka til at gera fakligar metingar av 

umsóknum. Granskingarráðið brúkar faknevndir innan ymsu økini og fær faklig ummæli av 

øllum umsóknum. Og Granskingarráðið hevur longu frammanundan oyramerktar pengar at 

umsita: pengar úr Sjúkrakassagrunninum, oyramerktir til at ”menna heilsuøkið í Føroyum” 

(býtt á tvey høvuðsøki), og pengar úr Minningargrunninum fyri Dánjal Niclasen, oyramerktir 

til ”almenn endamál, føroyskum vinnulívi at gagni”. Í báðum førum er talan um privatar 
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grunnar, sum hava havt álit á almenna stovninum Granskingarráðnum at umsita eftir 

avtalaðum endamáli, og tí verður mælt Fiskimálaráðnum til at umhugsa henda møguleika 

ístaðin. 

 

Fiskimálaráðið er samt í, at tørvur er á at samskipa gransking, menning og nýskapan í 

Føroyum. Fiskimálaráðið heldur tó, at Fiskivinnugrunnurin ikki gongur ímóti hesum 

endamáli, men er eitt neyðugt amboð til at fremja málini um nýskapan og menning í 

fiskivinnuni. Grunnurin gevur betri møguleikar fyri at samstarva við vinnuna um at fremja 

menning, nýskapan, gransking og royndir. Millum annað ber til at fáa inntøkur frá privatum 

at brúka til sama endamál. Somuleiðis verður lættari at skipa verkætlanir yvir fleiri ár, og 

flyta pening til seinni ár, um stuðulsumbønirnar ikki eru nøktandi. Fiskimálaráðið ætlar í 

fyrstu atløgu ikki at flyta verandi játtan til Fiskivinnuroyndir til Fiskivinnugrunnin. Hinvegin 

verður umsitingin av Fiskivinnuroyndum og Fiskivinnugrunninum at byrja við tann sama. 

Grunnurin verður eitt fiskivinnupolitiskt amboð, ið kann fremja málini um virðisøking og 

betri gagnnýtslu av tilfeinginum. Umsitingin av ítøkiligum umsóknum verður óheft av 

landsstýrismanninum við tað, at eitt stýri viðger allar umsóknir. Fiskimálaráðið vil vísa á 

týdningin av at skilja ímillum granskingarverkætlanir og menningar- og 

nýskapanarverkætlanirnar. Granskingarverkætlanir verða eitt nú eftirmettar út frá 

vísindaligum kriterium, meðan menning og nýskapan í størri mun verður eftirmett út frá, um 

tað skapar ein búskaparligan, vinnuligan, tøkniligan ella framleiðsluligan fyrimun fyri vinnu 

og samfelag. Fiskimálaráðið hevur longu eina umsiting til Fiskivinnuroyndir, og 

Fiskivinnugrunnurin fær at byrja við somu umsiting, og verður umsitingin tískil ikki dýrari. 

Samstundis krevur tað ymiskar førleikar at umsita og eftirmeta ávíkavist 

granskingarverkætlanir og menningar- og nýskapanarverkætlanir.  

 

Fiskivinnuráðið tekur undir við uppskotinum, tó ikki umboðið fyri Fiskimannafelagið. 

 

Hoyringsviðmerkingarnar eru lagdar við sum fylgiskjøl til lógaruppskotið. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur við sær meirútreiðslur á 6 mió. kr., sum verða fluttar í grunnin í 2017. Hetta 

verður gjørt við eykajáttanarlóg fyri 2017. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki stórvegis umsitingarligar avleiðingar fyri landið, tí umsitingin av hesum 

grunni verður løgd til verandi umsiting av fiskivinnugransking.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur væntandi avleiðingar við sær fyri vinnuna, tí at hægri raðfesting av 

menning, nýskapan, royndum og gransking innan fiskivinnu verður mett at fáa góð árin á 

fiskivinnuna, bæði í mun til kappingarføri og inntøkur.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
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Uppskotið hevur ikki 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. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

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

 

2.9. Marknaforðingar 

Lógaruppskotið elvir ikki til marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar revsiheimildir. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Ongar ásetingar um skatt ella avgjøld eru í lógaruppskotinum. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið leggur ikki skyldur á fólk, so sum upplýsingarskyldu, skrásetingarskyldu 

o.a., sum fara út yvir skyldurnar í lógini um játtanarskipan landsins. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til annan landsstýrismann, stovn, ella kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

Uppskotið hevur búskaparligar avleiðingar fyri landið, tí 6 mió. kr. verða fluttar úr 

landskassanum og í grunnin í 2017. 

 

Samstundis hevur hetta búskaparligar avleiðingar fyri vinnuna, tí vinnan fær møguleikan at 

fáa stuðul úr grunninum. 
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 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 

Ja 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 

Ætlanin er at styrkja um menning, nýskapan, gransking, royndir og verkætlanir innan 

fiskivinnu. Tískil verður grunnur settur á stovn, ið skal fíggja gransking, royndir og 

verkætlanir í fiskivinnuni. Endamálið er at menna og økja um framleidni og virðisvøkstur o.a. 

í føroyskari fiskivinnu við atliti at lívfrøðiligari, búskaparligari og samfelagsligari 

burðardyggari gagnnýtslu av havtilfeinginum. 

 

Til § 2 

Landið stovnar við hesum lógaruppskoti ein eksternan grunn. Hetta verður gjørt við at flyta 6 

mió. kr. av inntøkunum frá uppboðssøluni av fiskatilfeinginum í 2016 til nýggja grunnin. 3 

mió. kr. av innskotinum verður roknað sum stovnsfæ og kann einans nýtast til serlig endamál 

og við serligari heimild. 

 

Stk. 2. Roknskapur grunsins stendur fyri seg í landsroknskapinum eins og hjá núverandi 

eksternum grunnum.  

 

Stk. 3. og 4. Grunnurin ger eina fíggjarætlan, ið verður løgd til grund fyri upphæddina, ið 

verður tikin við í árligu fíggjarlógini. Fíggjarætlanin fevnir eisini um væntaðan stuðul frá 

øðrum. 

 

Til § 3  

Talan er um ein sjálvstøðugan grunn, sum hevur eitt sjálvstøðugt stýri. Stýrið hevur 

ábyrgdina av at standa fyri fyrisiting og virksemi grunsins. Stýrið verður valt fyri 4 ár í senn. 

Valt er ikki at hava vanligar ásetingar um, at tey t.d. skulu hava innlit í løgfrøði, búskap og 

fyrisiting. Tað kann vera hent, um stýrislimirnir eisini hava innlit í hesi viðurskifti, men av 

størri týdningi er, at stýrislimirnir hava fatan av týdninginum og avmarkingunum í gransking, 

nýskapan, leiðslu og fyrisiting. Landsstýrismaðurin kann heita á stovnar um at mæla til fólk, 

sum skulu sita í stýrinum. Endamálið er at tryggja, at stýrislimirnir hava breiðan førleika 

innan fiskifrøði, búskap, leiðslu, sølu og marknaðarføring, fíggingarviðurskifti, 
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arbeiðsmarknaðarviðurskifti, tøkni í vinnuligum og granskingarligum høpi, umframt innan 

serligu trupulleikarnar, sum hava samband við menning av fyritaksemi innan fiskivinnu og 

atknýttum virksemi.  

 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ger reglur um, hvussu umsitingin skal skipast, og hevur eftirlit 

við, at grunnurin virkar eftir almennu reglunum eitt nú, tá tað kemur til lønarsáttmálar, 

fundarsamsýningar o.a.  

 

Til § 4  

Stýrið ger eina ætlan fyri virksemið hjá grunninum, sum skal góðkennast av 

landsstýrismanninum. Í hesi ætlan verður lýst, hvørji virkisøki skulu stuðlast, ella hvussu 

peningur annars kann nýtast á skilabesta hátt, soleiðis at endamálið fyri grunnin verður 

rokkið. 

 

Stk. 2. Ætlanin er ikki, at grunnurin skal nýta av stovnsfænum. Tó kann stýrið, við serligari 

heimild frá landsstýrismanninum, fáa heimild at nýta av stovnsfænum, tá tað um keyp av 

fastari ogn ella íløgu í felag, ið rekur virksemi sambært endamálsorðingini, ræður. 

Fiskimálaráðið vil við hesi áseting hava møguleikan fyri, at grunnurin kann viðvirka til seinni 

at seta á stovn ein vitanardepil innan fiskivinnuna. Her hevur m.a. verið hugt at, hvussu Matís 

í Íslandi er skipað. Fiskimálaráðið metir, at møguleiki eigur at vera fyri at stuðla einum 

slíkum depli við innskoti ella bygningum. 

 

Stk. 3. Stýrið ger reglur um stuðulsskipanina, harundir hvør kann søkja um stuðul, hvussu 

stuðul verður goldin út o.s.fr. Landsstýrismaðurin skal góðkenna hesar reglur. Tað er 

umráðandi, at stýrið nýtir góðar fyrisitingarligar meginreglur í sambandi við viðgerð av 

umsóknum. Tað eigur at verða gjørt við mannagongdum, sum tryggja, at umsøkjarar fáa 

somu viðgerð, og at landsstýrismaðurin hevur møguleika at halda eftirlit við hesum 

mannagongdum.  

 

Til § 5 

Grunnurin skal fylgja reglunum fyri roknskaparhald hjá tí almenna. Eisini er ætlanin, at 

grunnurin brúkar Búskaparskipan landsins.   

 

Stk. 2. Landsgrannskoðanin skal grannskoða roknskapin hjá grunninum. Hetta verður mett at 

vera besta og bíligasta loysnin. 

 

Stk. 3. Stýrið skal á hvørjum ári lata landsstýrismanninum eina frágreiðing um virksemið í 

farna ári og eina ætlan fyri virkseminum komandi ár. Ársfrágreiðingin skal millum annað 

innihalda eina lýsing av verkætlanum, náddum úrslitum og útgreinaðan roknskap. Ætlanin 

fyri komandi árið verður løgd til grund fyri møguligari játtan á løgtingsfíggjarlógini.  

 

Til § 6 

Grunnurin er ein almennur grunnur, og ognir grunsins eru almennar. Tískil fella ognirnar 

aftur í landskassan, um grunnurin verður tikin av. 

 

Til § 7 

Áseting um gildiskomu.  
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Fiskimálaráðið, 7. mars 2017 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

/ Rógvi Reinert (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Viðmerkingar frá Gjaldstovuni 

Fylgiskjal 2: Viðmerkingar frá Granskingarráðnum 

Fylgiskjal 3: Viðmerkingar frá Løgmansskrivstovuni 

Fylgiskjal 4: Viðmerkingar frá Fiskivinnuráðnum 

 

 


