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Uppskot til 

 

Løgtingslóg um fyrisiting av fiskiríkidømi 

 

 

Kapittul 1  

Lógarøki og endamál 

§ 1. Lógin fevnir um: 

1) at gagnnýta livandi tilfeingi, herundir arvafrøðiligt tilfar, í føroyskum sjógvi og 

2) at gagnnýta livandi tilfeingi, herundir arvafrøðiligt tilfar, uttanfyri føroyskan sjógv, 

við fiskiførum undir føroyskum flaggi. 

Stk. 2. Lógin fevnir ikki um at gagnnýta havsúgdjór, fugl ella alidjór og -plantur. 

Kapittul 2  

Allýsingar 

§ 2. Føroyskur sjógvur eru sjóðleiðirnar innan fyri føroyska fiskimarkið, soleiðis sum tað er 

ásett í "Anordning om fiskeriterritoriet ved Færøerne." 

Stk. 2. Vinnuligur fiskiskapur er  fiskiskapur, har veiðan verður avreidd. 

Stk. 3. Veiðiloyvi er góðkenning av ávísum fari at reka vinnuligan fiskiskap undir 

føroyskum flaggi. 

Stk. 4. Fiskiloyvi er tann rættur, sum eigari av ávísum fiskifari fær at veiða úr ávísum livandi 

tilfeingi á ávísum leiðum í ávísum fiskiári. 

Stk. 5. Fiskidagaskipan er skipan av fiskiskapi, har rættindini verða útlutað sum tal av 

fiskidøgum til ávísan fiskiskap á ávísari leið. 

Stk. 6. Felags fiskidagar er tal av fiskidøgum, sum bólkur av fiskiførum undir einum hevur 

rætt at veiða. 

Stk. 7. Egnir fiskidagar er tann partur av felags fiskidøgum, sum persónur ella felag 

hevur rætt at veiða við ávísum fiskifari á ávísari leið. 

Stk. 8. Ein fiskidagur í føroyskum sjógvi er hvørjar 24 tímar, fiskifarið hevur verið til 

fiskiskap í fiskiárinum. Hvør túrur verður roknaður at byrja, tá farið verður úr havn og at 
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enda, tá komið er aftur í havn. Hvør byrjaður túrur telur tó minst 24 tímar. Fyri fiskifør í 

bólki 5 telur hvør túrur ein fiskidag, hóast túrurin er meir enn 24 tímar. 

Stk. 9. Veiðievnið hjá fiskifari er veiðitrýstið, hvørt fiskifar fremur hvønn fiskidag. 

Stk. 10. Kvotuskipan er skipan av fiskiskapi, har rættindi verða útlutað sum nøgd av ávísum 

livandi tilfeingi á ávísari leið. 

Stk. 11. Mest loyvd veiða (MLV) er tann nøgd av ávísum livandi tilfeingi, í tonsum, sum 

veiðast kann í einum fiskiári. 

Stk. 12. Heildarkvota er tann partur av mest loyvdu veiðuni av ávísum livandi tilfeingi, í 

tonsum, sum eigarar av fiskiførum undir føroyskum flaggi hava rættindi at veiða. 

Stk. 13. Felags kvotupartur er tann prosentpartur av heildarkvotu av ávísum livandi 

tilfeingi, ið ein bólkur av fiskiførum undir einum hevur rætt at veiða. 

Stk. 14. Felags árskvota er felags kvotuparturin roknaður um til tons. 

Stk. 15. Egin kvotupartur er tann prosentpartur av felags árskvotu, ið persónur ella felag 

hevur rætt at veiða við ávísum fiskifari á ávísari leið. 

Stk. 16. Egin árskvota er egni kvotuparturin roknaður um til tons. 

Stk. 17. Felagskvota við hámarki er felags árskvota, sum persónur ella felag hevur rætt at 

veiða av, tó so at hámark verður sett fyri, hvussu nógv hvørt fiskifar kann veiða. 

Stk. 18. Hjáveiðipartur er tann prosentpartur av ávísum livandi tilfeingi, sum verður 

lutaður fiskiførum ella bólkum av fiskiførum. 

Stk. 19. Egin hjáveiðikvota er hjáveiðiparturin, ið persónur ella felag hevur rætt at veiða 

við ávísum fiskifari á ávísari leið, roknaður um til tons. 

Kapittul 3  

Almennar ásetingar 

§ 3. Livandi tilfeingi, herundir arvafrøðiligt tilfar, í føroyskum sjógvi, og tey rættindi Føroyar 

eiga uttan fyri føroyskan sjógv, er ogn landsins. 

Stk. 2. Rættindi latin sbrt. hesi lóg veita ikki ognarrætt. 

Stk. 3. Rættindi latin sbrt. hesi lóg kunnu ikki setast í veð og eru vard fyri úttøku ella aðrari 

rættarsókn frá ognarum. 

§ 4. Fyri at reka vinnuligan fiskiskap, krevjast veiðiloyvi og fiskiloyvi. Fyri at fáa fiskiloyvi 

krevst veiðiloyvi. 

Stk. 2. Fiskifør í bólki 5, sbrt. § 24, stk.1, nýtast tó ikki veiðiloyvi. 

Stk. 3. Loyvi krevst ikki til veiðu til húsbrúks. 

§ 5. Talið av veiðiloyvum til fiskifør undir føroyskum flaggi er avmarkað til talið, ið er í 

gildi, tá henda lóg kemur í gildi. Verða veiðiloyvi flutt ella løgd saman eftir § 37- 39, ella fella 

veiðiloyvi burtur eftir hesi lóg, minkar talið av veiðiloyvum samsvarandi. 

Stk. 2. Fiskifør, sum hava veiðiloyvi, tá hendan lóg kemur í gildi, hava framhaldandi rætt til 

veiðiloyvini. 
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Stk. 3. Skiftir fiskifar við veiðiloyvi eigara, fylgir veiðiloyvið fiskifarinum, um nýggjur eigari av 

fiskfarinum lýkur treytirnar fyri at reka vinnuligan fiskiskap sbrt. hesi lóg. 

Stk. 4. Hóast ásetingina í stk. 1 kunnu veiðiloyvir latast førum, sum ikki eru í verandi flota, 

kemur tað fyri, at Føroyar útvega sær nýggj fiskirættindi. Veiðiloyvini verða í hesum førum 

latin teimum, ið kunna vísa á vinnuligar royndir, nýmenning og mest møguliga virðisøking. 
 
§ 6. Veiðiloyvi kunnu við lóg sigast upp við 12 ára freist.  
Stk. 2. Rætturin til fiskiloyvi í bólki 5 sbrt. § 24, stk. 1 kann somuleiðis við lóg sigast 

upp við 12 ára freist. 

Stk. 3. Tá veiðiloyvi fer úr gildi, fella samstundis øll fiskirættindi burtur, herundir egnir fiskidagar, 

egnir kvotupartar og onnur fiskirættindi latin sbrt. lógini. 

Stk. 4. Rætturin til egnar fiskidagar, egnan kvotupart ella egna hjáveiðukvotu kann somuleiðis við 

lóg sigast upp við 12 ára freist. 

 

§ 7. Fyri at reka vinnuligan fisksikap krevst at fiskifarið er skrásett undir føroyskum flaggi, og at 

eigarar til eina og hvørja tíð eru heimahoyrandi í Føroyum og lúka treytirnar í hesi grein. 

Stk. 2. Persónur er heimahoyrandi í Føroyum, sum: 

1) er skrásettur í fólkayvirlitinum í Føroyum og er fult skattskyldugur Føroyum og 

2) hevur verið skrásettur í fólkayvirlitinum í Føroyum í tilsamans 5 ár.  

Stk. 3. Felag er heimahoyrandi í Føroyum, um hesar treytir eru loknar: 

1) Felagið skal vera skrásett í Føroyum, 

2) er talan um partafelag ella smápartafelag, skulu kapitalpartarnir gevast út við navni, 

3) felagið skal hava høvuðssæti í Føroyum, og veruliga leiðslan skal hava sæti í Føroyum, 

4) eigararnir av øllum eginpeninginum, herundir partapeninginum, umframt ábyrgdarpeninginum, 

sum somuleiðis eiga allan atkvøðurættin og avgerðarrættin í felagnum, skulu lúka treytirnar í 

stk. 2, 

5) meirilutin av limunum í nevndini, um felagið hevur eina nevnd, ella meirilutin av limunum í 

eftirlitsráðnum, um felagið hevur eitt eftirlitrsráð, skulu vera heimahoyrandi í Føroyum og 

skulu lúka treytirnar í stk. 2. Er talið av limum, sum skulu vera heimahoyrandi í Føroyum, 

ikki eitt heilt tal, verður talið rundað uppeftir og 

6) stjórar felagsins skulu lúka treytirnar í stk. 2, nr. 1. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann gera undantak viðvíkjandi treytunum í hesi grein fyri fiskifør 

til royndarveiðu ella undirvísingar- og menningarætlanir. Landsstýrismaðurin kann somuleiðis 

gera tíðaravmarkað undantak til grein, tá tað snýr seg um at geva loyvi til fiskifar, sum skal 

nýtast fyri fiskifar, sum hevur veiði- og fiskiloyvi, men orsakað av bráðfeingis óhappi ikki 

kann fara til fiskiskap. 

Stk. 5. Persónar ella feløg, sum eiga fiskifør við veiðiloyvi og fiskiloyvi, tá henda lóg 

kemur í  gildi, kunnu halda áfram við verandi virksemi, hóast ásetingarnar í stk. 3, nr. 4, 

treytað av, at eigarar av í minsta lagi 2/3 av eginpeninginum, herundir partapeninginum, 

umftamt  ábyrgdarpeninginum, sum somuleiðis eiga í minsta lagi 2/3 av 

atkvøðurættinum og avgerðarrættinum í felagnum, lúka treytirnar í stk. 2. Tá skip við 

veiðilovvi verður selt úr felagnum, veiðiloyvi verður flutt úr felagnum, ella partabrøv 

ella kapitalpartar verða seldir, skulu treytirnar í hesi grein verða loknar.  

Stk. 6. Frá 1. januar 2018 kunnu eigarar av fiskiførum, fevndir av stk. 5, ikki hava skuld 

til  útlendskar partaeigarar ella nærstandandi hjá hesum, sum er størri enn lutfallið 4:1 í 

mun til  felagsins eginpening. Útlendskir partaeigarar eru eigarar av partapeningi, sum 
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ikki lúka  treytirnar í stk. 2. Nærstandandi eru hjúnafelagi, foreldur, omma, abbi børn, 

barnabørn, systkin og hjúnafelagar hjá børnum, barnabørnurn og systkjum, umframt 

feløg, har útlendski  partaeigarin einsamallur ella saman við nærstandandi, beinleiðis 

ella óbeinleiðis, eigur meira enn 50% av parta- ella innskotspeninginum í ella hevur ræði á 

meira enn 50% av atkvøðunum í  felagnum.  

Stk. 7. Eigari av fiskifari skal í seinasta lagi 1. juni á hvørjum ári lata 

landsstýrismanninum upplýsingar, váttaðar við trygd frá grannskoðara, um hvør 

ábyrgdarpeningur er í felagnum, umframt hvør skuld er til útlendskan partaeigara ella 

nærstandandi hjá hesum, og hvussu stór skuldin er í mun til felagsins eginpening.  

Stk. 8. Fara broytingar fram í ognarviðurskiftunum, herundir partapeninginum, umframt 

ábyrgdarpeninginum, atkvøðurættinum og avgerðarrættinum í felagnum, skal hetta 

fráboðast landsstýrismanninum, áðrenn broytingarnar fara fram, og landsstýrismaðurin 

skal góðkenna slíkar broytingar. 

Stk. 9. Í sambandi við eftirkanning av treytunum í hesi grein, kann landsstýrismaðurin 

krevja upplýsingar og váttanir frá nevndarlimum, stjórn, eigarum, ráðgevum, 

fíggingarstovnum v.m. Landsstýrismaðurin kann krevja góðkenda føroyska týðing av 

skjølum. 

Stk.10. Eru treytirnar í hesari grein ikki loknar, fellur veiðiloyvið aftur til landið. 

Landsstýrismaðurin kann krevja, at viðurskiftini koma í rættlag innan ávísa tíðarfreist. 

Stk.11. Landsstýrismaðurin kann almannakunngera, hvørjir persónar ella feløg beinleiðis 

ella óbeinleiðis eiga fiskifar undir føroyskum flaggi og teirra eigarapart. Aðrar upplýsingar ella 

skjøl, sum landsstýrismaðurin fær í sambandi við fyrisiting av hesi grein, eru 

trúnaðarupplýsingar. 

§ 8. Feløg og persónar, sum einsamllir ella saman við nærstandandi, beinleiðis ella 

óbeinleiðis reka vinnuligan fiskiskap sambært hesi lóg, kunnu í mesta lagi hava ræði á 

1) Bólkur 2, sbrt. § 24, stk.1   20 % av fiskidøgunum í bólkinum 

2) Bólkur 3, sbrt. § 24, stk, 1   20 % av fiskidøgunum í bólkinum 

3) Bólkur 4, sbrt. § 24, stk, 1   20 % av fiskidøgunum í bólkinum 

4) Bólkur 4T, sbrt. § 24, stk, 1   30 % av fiskidøgunum í bólkinum 

5) Fiskiskapur við gørnum eftir   25 % av fiskiloyvunum til veiðu 

botnfiski í føroyskum sjógvi   við gørnum 

6) Botnfiskur í Íslandi    20 % av føroyskum kvotum í 

íslendskum 

sjógvi 

7) Botnfiskur í russiskum sjógvi,  35 % av føroysku kvotunum 

norskum sjógvi og við Svalbard 

8) Kongafiskur í altjóða sjógvi NEAFC  35 % av føroysku kvotuni 

9) Rækjufiskiskapur í Norðuratlantshavi 35 % av talinum av fiskiloyvum 

10) Uppisjóvarfiskiskapur í Norðuratlantshavi 35 % av veiðiloyvunum 

 

Stk. 2. Egnir fiskidagar, egin kvotupartur, egin árskvota ella egin hjáveiðukvota, sum verða 

avhendað fyri eitt ár í senn eftir ásetingunum í hesi lóg, verða roknað uppí rættindini hjá tí, 

ið avhendir, tá avgerast skal, um markið í stk. 1 er rokkið. 

Stk. 3.Nærstandandi, sbrt. stk. 1, eru hjúnafelagi, foreldur, omma, abbi, børn, barnabørn, 

systkin og hjúnafelagar hjá børnum, barnabømum ella systkjum. 

Stk. 4. Virksemi, har feløg og persónar, sum einsamallir ella saman við nærstandandi, 

beinleiðis ella óbeinleiðis, høvdu ræði á meira enn ásett í stk. 1, áðrenn 1. januar 2018, 

kann halda fram, men kann ikki økjast. 
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Stk. 5. Broytingar í ognarviðurskiftunum skulu góðkennast av landsstýrismanninum. Ætlaðar 

broytingar skulu fráboðast landsstýrismanninum, áðrenn broytingarnar fara fram. Broytast 

ognarviðurskiftini soleiðis, at eigarar fara upp um hámarkið í stk. 1, kann landsstýrismaðurin 

krevja, at viðurskiftini koma í rættlag innan ávísa tíðarfreist. Koma viðurskiftini ikki í rættlag, 

fellur veiðiloyvið aftur til landið. 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann, í sambandi við viðgerðina av málinum, krevja 

allar neyðugar upplýsingar frá eigarum, nevndarlimum, ráðgevum, virkjum o.ø. 

um eigaraviðurskiftini og um veiðu fyri at tryggja, at treytirnar í stk. 1 eru 

loknar. 

Stk. 7. Landsstýrismaðurin kann almannakunngera, hvørjir persónar ella feløg beinleiðis ella 

óbeinleiðis hava ræði á fiskirættindum, og hvussu stóran part av rættindunum hesi hava ræði á. 

Aðrar upplýsingar ella skjøl, sum landsstýrismaðurin fær í sambandi við fyrisiting av hesi grein, 

eru trúnaðarupplýsingar. 

 

§ 9. Veiðiloyvi og fiskiloyvi hjá fiskifari, bólkur 5 sbrt. § 24, stk.1, undantikin, sum ikki hava 

verið brúkt við tí í loyvinum nevnda fiskifari í tvey ár á rað, fellur aftur til landið. Tá veiðiloyvi 

fella aftur til landið, fella fiskirættindi knýtt at veiðiloyvinum eisini aftur til landið. 

Stk. 2. Í serstøkum førum hevur landsstýrismaðurin heimild til at geva undantak fyri einstøk 

fiskifør frá ásetingini í stk. 2. 

Stk. 3. Veiðiloyvi, sum fella aftur til landið, fella burtur. Fiskirættindi, sum eru knýtt at 

veiðiloyvum, sum fella burtur, verða lutað eigarum av fiskiførum, sum hava rætt til fiskiloyvi í 

sama fiskiskapi. 

 

§ 10. Landsstýrismanninum verður heimilað við kunngerð ella í fiskiloyvinum at áseta reglur 

um: 

 

1) Økisfriðingar og friðingartíðir 

2) Minstamát á fiski 
3) Fiskireiðskap og veiðihættir 
4) Hjáveiðu av fiski og djórum 

5) Vernd av ungfiski og hámark fyri íblanding av ungfiski 

6) Vernd av ávísum djórum og plantum og vistskipanum 

 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað við kunngerð at áseta nærri reglur um, at álagt 

verður fiskiførum undir føroyskum flaggi, fiskiførum undir fremmandum flaggi sum fiska í 

føroyskum sjógvi, fiskakeyparum og øðrum sum taka veiðu ella fiskavøru inn á goymslu til 

virkingar, umskipingar ella til at føra til avreiðingar ella líknandi: 

 

1) Veiðifráboðanir til eftirlitsendamál og treytir um, hvussu hesar skulu sendast 

myndugleikanum. 

2) Treytir um at fiskifør, fiskaflutningsfør og fiskaframleiðslufør undir føroyskum flaggi og 

útlendsk fiskifør, fiskaflutningsfør og fiskiframleiðslufør í føroyskum sjógvi skulu vera 

undir eftirliti um fylgisvein ella líknandi skipan, sum til eina og hvørja tíð kann upplýsa 

um knattstøðu farsins (§51). 

3) Treytir um innrætting og útbúnað í sambandi við hagreiðing, virking og goymslu av 

veiðu umborð. 

4) Skráseting av veiðu og merking av fiski og fiskaúrdrátti umborð, lastaplan o.t. 

5) Skyldu hjá teimum sum fiska, taka ímóti, flyta, goyma, virka og selja fisk og fiskaúrdrátt 

at skjalprógva upplýsingar á ein hátt, sum tryggjar sporføri. 

6) Umrokning av fiski og fiskaúrdrátti til runda vekt. 
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7) Skyldu til at taka sýni av veiðu. 

 

§ 11. Øll veiða skal førast til lands. 
Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta undantak frá kravinum í stk. l. og 
at seta bann fyri at blaka út aftur slógv og annað lívfrøðiligt burturkast. 

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um skyldu at føra til 

lands onnur djór, plantur, havsúgdjór og sjófugl, ella skyldu at fráboða ella skráseta slíka hjáveiðu. 

§ 12. Tað er ikki loyvt at virka veiðu umborð á fiskiførum undir føroyskum flaggi í føroyskum 

sjógvi uttan loyvi eftir góðkenning frá landsstýrismanninum. Virking umborð er, tá fiskurin er 

meiri viðgjørdur enn sløgdur ella avhøvdaður, sama hvussu hann er goymdur. 

Stk. 2. Avgerðir um góðkenning sambært stk. 1 skulu taka atlit til virking og virðisøking á landi í 

Føroyum. 

§ 13. Tað er ikki loyvt at umskipa ella lata veiðu ella úrdrátt úr veiðu frá einum fari til annað far, 

ella taka veiðu úr reiðskapi hjá øðrum fiskifari ella taka umborð reiðskap, sum annað fiskifar hevur 

tóvað ella sett, uttan við loyvi frá landsstýrismanninum. 
Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um mannagongdir 
og treytir fyri umsiting av stk. 1. 
 
§ 14. Øll veiða hjá føroyskum fiskiskipum skal landast um føroyskan bryggjukant. 
Stk. 2. Landsstýriamanninum verður heimilað í kunngerð at áseta reglur, sum geva undantak 

frá kravinum í stk. 1, og hvørji fiskasløg, fiskaúrdráttir ella fiskiskapur undantakið fevnir um. 

Stk. 3. Avgerðir um undantak sambært stk. 2 skulu vera grundaðar á meting um 

sølumøguleikar fyri ávís fiskasløg og ávísan fiskaúrdrátt í Føroyum, virðisøking í Føroyum, 

fjarstøðu frá fiskileiðum o.a.m. 

Stk. 4. Í minsta lagi 10% av allari veiðu hjá føroyskum fiskifari av botnfiski í føroyskum 

sjógvi skal fara um góðkenda uppboðssølu í Føroyum. 

Stk. 5. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta reglur um, at meira enn 

10% av veiðu sambært stk. 4 skal um góðkenda uppboðssølu í Føroyum og reglur um, 

hvørji fiskasløg ella fiskiskapur eru undantikin kravinum, hvussu stórur partur av veiðu skal 

um uppboðssølu. 

 

Kapittul 4  

Annað tilfeingi 

§ 15. Reglurnar í §§ 16-19 fevna um gagnnýtslu av øðrum havtilfeingi, ið stavar úr 

føroyskum sjógvi. 

§ 16. Sum annað havtilfeingi er í hesari lóg at skilja alt lívfrøðiligt, evnafrøðiligt og 

alisfrøðiligt tilfar, sum stavar frá livandi verum, t.d. djórum, plantum og smáverum.  

Stk. 2. Við marina bioprospektering er at skilja málrættað leiting, innsavning og 

goymsla av havtilfeingi við tí endamáli at finna fram til eginleikar ella úrdráttir úr 

tilfarinum, sum kunnu gagnnýtast vinnuligt. 

§ 17. At gagnnýta annað havtilfeingi, t.d. arvatilfar, sum stavar úr føroyskum sjógvi, kann 

bara gerast við loyvi frá landsstýrismanninum. 

Stk. 2. Marin bioprospektering í føroyskum sjógvi kann bara fara fram við loyvi frá 

landsstýrismanninum. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri treytir fyri loyvum sbrt. hesi grein. 
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Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um avgjald fyri viðgerð av umsóknum og 

veitan av loyvum. 

§ 18. Í loyvum givin eftir § 17 kunnu setast treytir um: 

1) At framíhjárættindi, sum eru vunnin í  sambandi við gagnnýtslu av havtilfeingi funnið í 

føroyskum sjógvi, skulu fella til landið, at annað havtilfeingi, og úrslit av 

bioprospektering, ikki kann avhendast ella breiðast út uttan loyvi og eftir nærri tilskilaðum 

treytum. 

 

§ 19. Er annað havtilfeingi, sum stavar úr føroyskum sjógvi, gagnnýtt uttan loyvi, kann 

landsstýrismaðurin seinni áleggja treytir sbrt. § 17. 

 

Kapittul 5  

Skipan av fiskiskapinum hjá  

fiskiførum undir føroyskum flaggi 

Fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi 

 

§ 20. Botnfiskaveiða í føroyskum sjógvi verður skipað við fiskidagaskipan. 
Stk. 2. Við løgtingslóg verður ásett fiskidagatal fyri botnfiskaveiði í føroyskum sjógvi 

hvørt fiskiár. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin leggur uppskot fram til løgtingslóg sbrt. stk. 2, og gevur í 

viðmerkingunum til uppskotið frágreiðing við øllum upplýsingum av týdningi 

viðvíkjandi ásetingini av fiskidøgum.  

Stk. 4. Fiskiárið byrjar 1. september og endar 31. august árið eftir. Fiskidagar fyri 

komandi árið verða ásettir í seinasta lagi 18. august sama árið, fiskiárið byrjar. 
Stk. 5. Fiskidagatalið verður ásett grundað á metingar um, hvat fiskidagatal fyri hvønn 

bólk av fiskiførum best tryggjar stovnsrøkt, og at fiskastovnarnir verða gagnnýttir 

burðardygt, lívfrøðiliga og búskaparliga, við virðing fyri sambandinum millum 

ymisku dýra- og plantustovnarnar í havinum og meingi teirra. Dentur skal leggjast á, 

at gagnnýtslan av tilfeinginum tryggjar mest møguliga virðisøking fyri vinnu og 

samfelag. 

 

§ 21. Landsstýrismaðurin velur eina Stovnsrøktarnevnd umboðandi vinnuna á sjónum, sum 

ráðgevur og letur landsstýrismanninum tilmæli um, hvussu fiskiskapurin sambært §§ 20-

27 skal skipast. Nevndin og varaumboð verða vald fyri 4 ár í senn. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ger reglugerð um val og virki nevndarinnar og tryggjar nevndini 

neyðugt tilfar til tess at útinna arbeiðssetningin. Landsstýrismaðurin velur formann og 

varaformann og setir skrivara. 

Stk. 3. Á hvørjum ári, fyri 15. juni skal Stovnsrøktarnevndin, grundað á metingar um støðuna í 

botnfiskastovnunum og eina mest hóskandi veiðu fyri fiskiárið, lata landsstýrismanninum 

tilmæli um fiskidagar, og hvussu fiskiskapurin skal skipast. Tilmælið skal m.a. vera grundað 

á metingar um, hvat fiskidagatal fyri hvønn bólk av fiskiførum best tryggjar, at 

fiskastovnarnir verða gagnnýttir burðardygt, lívfrøðiliga og búskaparliga. 
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§ 22. Landsstýrismaðurin velur eina skipanarnevnd mannaða við fólki umboðandi vinnuna, 

fólki við fakligum kunnleika til lívfrøði og stovnsmetingar, fólki við fakligum innliti í 

vinnubúskap og samfelagsbúskap og fólki við innliti í fiskivinnufyrisiting og 

fiskiveiðieftirlit. Nevndin skal á hvørjum ári, út frá m.a. tilmælum frá Havstovuni og 

stovnsrøktarnevndini, meta um ásetta fiskidagatalið fyri hvønn bólk av fiskiførum tryggjar, 

at stovnarnir verða gagnnýttir burðardygt. Skipanarnevndin skal eisini meta, um fyriskipanir 

fyri fiskiveiðu í føroyskum sjógvi sambært hesi lóg yvirhøvur tryggja, at fiskiveiðan er 

burðardygg lívfrøðiliga og búskaparliga. 

Stk. 2. Nevndin verður vald fyri 4 ár ísenn. Landsstýrismaðurin ger reglugerð um val og virki 

nevndarinnar. Landsstýrismaðurin velur formann og varaformann og setir skrivara. 

Stk. 3.  Skipanarnevndin skal á hvørjum ári fyri 15. juli, út frá tilmælunum frá 

Stovnsrøktarnevndini og Havstovuni meta um ásetta fiskidagatalið fyri hvønn bólk av 

fiskiførum tryggjar, at fiskastovnarnir verða røktir og gagnnýttir burðardygt, lívfrøðiliga og 

búskaparliga. Grundað á hetta skal Skipanarnevndin lata landsstýrismanninum tilmæli um 

áseting av fiskidøgum. 

 

§ 23. Á hvørjum ári, fyri 15. juni , skal Havstovan lata landsstýrismanninum stovnsmetingar, 

tilmæli um fiskidagar, og hvussu fiskiskapurin skal skipast. Tilmælið skal m.a. vera grundað á 

metingar um, hvat fiskidagatal fyri hvønn høvuðsbólk av fiskiførum best tryggjar, at 

fiskastovnarnir verða gagnnýttir burðardygt. 

 

§ 24. Fiskidagatal sambært grein 20, stk. 2 verður ásett fyri hesar bólkar:  

 

Bólkur 2: Fiskiskapur við botntroli hjá fiskiførum við framtøkumegi 500 HK ella meira. 

   

Bólkur 3: Fiskiskapur við línu hjá fiskiførum størri enn 110 BT. 

 

Bólkur 4: Fiskiskapur við línu hjá útróðrarbátum millum 15 og upp til 110 BT. 

 

Bólkur 4T: Fiskiskapur við botntroli hjá úrtróðrarbátum  størri enn 40 BT og við 

framtøkumegi minni enn 500 HK. 

 

Bólkur 5: Fiskiskapur við húki hjá útróðrarbátum minni enn 15 BT. 

 

Stk. 2. Í bólki 2, 3, 4 og 4T verða fiskidagar tillutaðir sum egnir fiskidagar. Í bólki 5 verða 

fiskidagar latnir sum felags fiskidagar. 

Stk. 3. Ásetta fiskidagatalið fyri hvønn skipabólk sær er galdandi fyri fiskiskap á innaru 

fiskidagaleið sbrt. § 25, stk.1, tó undantikið fiskidagar, ásettir fyri ytru fiskidagaleið í bólki 2, 

sbrt. stk. 1. Ásetta fiskidagatalið fyri bólk 2 á ytru fiskidagaleið kann bert nýtast til fiskiskap á 

ytru fiskidagaleið. 

Stk. 4. Fiskifar í bólkunum sbrt. stk. 1 verður verandi í tí bólki, tað er, tá hendan lóg kemur í gildi 

og kann ikki flyta bólk, hóast tað verður uppmált av nýggjum, ella broytingar verða gjørdar, sum 

ávirka stødd ella framtøkumegi. 

 

§ 25. Innara fiskidagaleiðin er leiðirnar innanfyri beinar linjur drignar gjøgnum hesi tilskilaðu støð í 

hesi raðfylgju 

 

1) 62°47'00"N, 07°12'00"W. 

2) 62°47'30"N, 06°30'00"W. 
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3) 62°42'00"N, 06°00'00"W. 

4) 62°28'00"N, 05°00'00"W. 

5) 62°00'00"N, 04°30'00"W. 

6) 61°30'00"N, 04°50'00"W.  

7) 61°15'00"N, 05°00'00"W. 

8) 61°15'00"N, 06°00'00"W. 

9) 60°35'00"N, 06°09'00"W. 

10) 60°26'00"N, 06°10'00"W.  

11) 60°26'00"N, 06°32'00"W.  

12) 60°35'00"N, 06°35'00"W. 

13) 61°23'00"N, 07°30'00"W. 

14) 61°25'25"N 08°01'00"W. 

15) 61°32'48"N 08°20'30"W.  

16) 16)61°49'00"N, 08°41'48"W. 

17) 62°18'00"N, 08°45'00"W. 

18)  62°38'00"N, 08°03'00"W. 

Stk. 2. Ytra fiskidagaleiðin er leiðirnar  millum fiskimarkið og innaru fiskidagaleiðina ásett í 

stk. 1, tó verður Føroya Banki ikki tikin við. 

Fiskidagaskipan á Føroya Banka 

 

§ 26. Fyri Føroya Banka verður landsstýrismanninum heimilað í kunngerð at áseta 

fiskidagaskipan fyri fiskifør í bólkunum 3, 4 og 5, sbrt. §24, stk 2. 

Stk. 2. Tá landsstýrismaðurin nýtir heimildina í stk. 1, skulu atlit takast at m.a. skynsamari røkt, 

lívfrøðiligum og vistskipanarligum viðurskiftum, mest møguligari virðisøking, rakstrar- og 

samfelagsbúskaparligum lønsemi, søguligum virksemi hjá fiskiførum ella bólkum av fiskiførum, 

og skyldum og rættindum Føroya í millumtjóða avtalum og samstarvi. 

Annar fiskiskapur í føroyskum sjógvi 

 

§ 27. Fyri beinleiðis veiðu eftir øðrum botnfiski/fiskasløgum enn toski, hýsu og upsa í 

føroyskum sjógvi, fyri uppsjóvarveiðu og fyri veiðu eftir øðrum djórasløgum í føroyskum sjógvi, 

verður landsstýrismanninum heimilað at áseta kvotur, fiskidagar, ella aðra skipan. 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um atgongd, býti av 

tøkum fiskimøguleikum millum bólkar av fiskiførum, einstøk fiskifør og veiðihættir, og hvussu 

fiskiskapurin skal fara fram.  

Stk. 3. Tá landsstýrismaðurin nýtir heimildina í stk.1 og 2 skulu atlit takast til m.a. skynsama røkt 

av fiskastovnum, lívfrøðilig og vistskipanarlig viðurskifti, mest møguligu virðisøking, rakstrar- og 

samfelagsbúskaparlig lønsemi, søguligt virksemi hjá fiskiførum ella bólkum av fiskiførum, og skyldur 

og rættindi Føroya í millumtjóða avtalum og samstarvi. 

 

Fiskiskapur uttan fyri føroyskan sjógv 

§ 28. Fiskiskapur hjá føroyskum fiskiførum uttan fyri føroyskan sjógv verður skipaður 

samsvarandi sínámillum fiskiveiðiavtalum, samtyktum í økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum 

og eftir millumlanda avtalum. Eru Føroyar ikki partur av avtalu ella samtykt, ásetir 

landsstýrismaðurin kvotur, fiskidagar ella aðra skipan. 
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Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um atgongd, 

býti av tøkum fiskimøguleikum millum bólkar av fiskiførum, einstøk fiskifør og 

veiðihættir, og hvussu fiskiskapurin skal fara fram. 

Stk. 3. Tá landsstýrismaðurin nýtir heimildirnar í stk. 1 og 2, skulu atlit takast til m.a. 

skynsama røkt av fiskastovnum, lívfrøðilig og vistskipanarlig viðurskifti, mest møguligu 

virðisøking, rakstrar- og samfelagsbúskaparlig lønsemi, søguligt virksemi hjá fiskiførum 

ella bólkum av fiskiførum, og skyldur og rættindi Føroya í millumtjóða avtalum og 

samstarvi. 

Stk. 4. Reglur og treytir í fiskiskapi hjá føroyskum fiskiførum í fiskiveiðiløgdøminum hjá 

teimum londum, Føroyar hava sínámillum fiskiveiðuavtalu við, eru tær, sum eru galdandi í 

fiskiveiðiløgdøminum hjá viðkomandi landi. 

Stk. 5. Føroyskt fiskifar kann ikki fara til fiskiskap í fiskiveiðiløgdøminum hjá 

londum, Føroyar ikki hava sínámillum fiskiveiðiavtalu ella líknandi avtalu við, uttan 

góðkenning frá landsstýrismanninum. 

Fyribils avmarkað fiskiloyvi 

§ 29. Landsstýrismanninum verður heimilað at lata eigara av fiskifari fyribils ella 

tíðaravmarkað fiskiloyvi at troyta ávís fiskirættindi í upp til eitt ár í senn, um útlit eru fyri 

at verandi loyvishavarar ikki fullnýta hesi fiskirættindi. 

Stk. 2. Hóast § 6, stk. 3, kann landsstýrismaðurin lata eigara av fiskifari rættindi sbrt. stk.1 

sum egnar árskvotur ella egnar fiskidagar í upp til eitt ár í senn. 

 

Kapittul 6  

Ferðavinnufiskiskapur 

§ 30. Landsstýrismanninum verður heimilað at geva serstakt loyvi til fiskiskap í føroyskum 

sjógvi í sambandi við ferðavinnu og kann í kunngerð áseta nærri reglur um treytir fyri 

fiskiskapi, veiðinøgdir, reiðskap o.a. Veiða frá slíkum fiskiskapi kann ikki avreiðast. 

Kapittul 7  

Reglur um fiskirættindi  

fyri føroysk fiskifør yvir 15 BT 

§ 31. Ásetingarnar í hesum kapitli fevna um vinnuligan fiskiskap fyri fiskifør onnur enn tey í bólki 

5 sbrt. § 24, stk. l. 

Reglur um fiskiorku 

§ 32. Fiskiorkan fyri fiskifar í bólkunum sbrt. § 24, stk.1, og í fiskiskapi eftir øðrum 

botnfiski í føroyskum sjógvi, sum er skipaður við heimild í § 27 skal ikki økjast, tá 

broytingar verða gjørdar, sum ávirka metingarvirði fyri fiskiorku og í sambandi við flytingar 

av veiðiloyvum, fiskiloyvum ella fiskidøgum. 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at seta nærri reglur um, hvussu 

fiskiorka verður ásett og mannagongdir fyri umsiting av stk. 1. 
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Flyting og samanlegging av veiðiloyvum 

 

§ 33. Veiðiloyvi hjá fiskifari kann eftir umsókn verða flutt á annað fiskifar við veiðiloyvi 

ella á fiskifar uttan veiðiloyvi. Tá veiðiloyvið verður flutt verða samstundis flutt øll 

fiskirættindi, fiskifarið hevur rætt til. 

Stk. 2. Tali av veiðiloyvum kann ikki økjast tá veiðiloyvi verða flutt. 

Stk. 3. Treyt fyri at loyva flyting av veiðiloyvum hjá fiskiførum í bólkunum sbrt. § 24, stk.1, 

og fiskiførum, sum fiska botnfisk í føroyskum sjógvi sbrt. reglum ásettum við heimild í § 27 

er, at fiskiorkan ikki økist. 

Stk. 4. Veiðiloyvi hjá fiskiførum í bólkunum sbrt. § 24, stk.1 kunnu ikki flytast millum 

bólkarnar sbrt. § 24, stk. 1. 

Stk. 5. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um, hvussu 

fiskiorka verður roknað út og um mannagongdir og treytir fyri flyting av veiðiloyvum sbrt. hesi 

grein. 

Tilsøgn um at varðveita veiðiloyvi 

§ 34. Landsstýrismaðurin kann eftir umsókn veita eigara av fiskifari, sum verður tikið úr 

vinnuligum fiskiskapi tilsøgn um, at veiðiloyvið innan 2 ár kann verða flutt á annað 

fiskifar eftir ásetingunum § 33. 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður givin heimild til í serligum førum at víkja frá 2 ára 

tíðarfreistini sum ásett í stk. 1. 

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um 

mannagongdir og treytir fyri at varðveita veiðiloyvi. 

 

Avhending av fiskidøgum 

 

§ 35. Egnir fiskidagar, tillutaðir sambært § 24, kunnu avhendast øðrum fiskifari undir 

føroyskum flaggi við veiðiloyvi fyri eitt ár í senn ella endaliga. Tó er ikki loyvt at 

avhenda fiskidagar, ætlaðir til húkaveiðu, til trolveiðu ella øvugt. Somuleiðis er ikki loyvt 

at avhenda fiskidagar til húkaveiðu frá fiskifari, ið er minni enn 110 tons til fiskifar størri 

enn 110 tons. Somuleiðis er ikki loyvt at avhenda fiskidagar til trolveiðu frá fiskifari við 

framtøkumegi minni enn 500 HK til fiskifar við framtøkumegi 500 HK ella meira. 

Avhendingin er treytað av, at í mista lagi 60% av tillutaðu døgunum fiskiárið 

frammanundan, eru nýttir til fiskiskap við tí í fiskiloyvinum nevnda fiskifarinum. 

Stk. 2. Fiskidagar, sum verða endaliga avhendaðir, skulu fylgja lutfalsligum vøkstri og 

niðurskurði í sama mun, sum felags fiskidagarnir í bólkinum verða stillaðir. 

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta treytir og nærri reglur 

um mannagongdir fyri avhending av fiskidøgum sbrt. hesi grein. Fyri avhendan millum 

fiskifør skulu reglurnar áseta tað lutfalsliga virðið á fiskidøgum, grundað á veiðievni. 

 

Avhending av kvotum 

 

§ 36. Egin kvotupartur, egin árskvota og egin hjáveiðikvota kunnu avhendast til fiskifar 

við veiðiloyvi fyri eitt fiskiár í senn ella endaliga. 

Stk. 2. Kvotur, sum eru avhendaðar endaliga, skulu fylgja lutfalsligum vøkstri og 

niðurskurði í sama mun, sum felags árskvotan broytist hvørt ár. 

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta treytir og nærri reglur 

um mannagongdir fyri avhending av kvotum sbrt. hesi grein. 
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Kapittul 8  

Reglur um fiskirættindi  

fyri fiskifør undir 15 BT 

§ 37. Ásetingarnar í hesum kapitli fevna um útróðrarbátar í bólki 5, sbrt. § 24, stk.1. 

Treytir fyri fiskiloyvi 

§ 38. Treyt fyri at fáa fiskiloyvi í bólki 5 er, at báturin er skrásettur í Føroyum fyri 1. januar 

1995, ella í tíðarskeiðnum frá 1. januar 1995 til 31. august 2002, hevur fingið útskrivað 

fiskiloyvi, og at báturin ikki er ræðisavmarkaður ella hevur aðra avmarking til at reka 

vinnuligan fiskiskap. 

Flyting av fiskiloyvum 

§ 39. Fiskiloyvi hjá útróðrarbáti í bólki 5 kann eftir umsókn verða flutt til annan bát uttan 

fiskiloyvi við somu ella minni fiskiorku. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta nærri reglur um áseting av fiskiorku, treytir og 

mannagongd fyri flyting av fiskiloyvum og umsiting sambært stk.1. 

 

Tilsøgn um at varðveita fiskiloyvi 

 

§ 40. Landsstýrismaðurin kann eftir umsókn veita eigara av útróðrarbáti í bólki 5, sum 

verður tikin úr vinnuligum fiskiskapi, tilsøgn um at fiskiloyvið innan 2 ár verður flutt 

øðrum fiskifari. Báturin, sum kemur ístaðin, skal lúka treytirnar í § 39, stk.1, viðvikjandi 

fiskiorku. 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað í serligum førum at víkja frá 2 ára 

tíðarfreistini sum ásett í stk. 1. 

Stk. 3. Landsstyrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um 

mannagongdir og treytir fyri at varðveita fiskiloyvi. 

Avhending av egnari árskvotu 

§ 41. Egin árskvota, sum er latin fiskifari í bólki 5, kann avhendast til fiskifar, sum hevur 

sama slag av fiskiloyvi, fyri eitt fiskiár í senn ella endaliga eftir reglum, sum 

landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð. 

Stk. 2. Kvotur, sum eru avhendaðar, skulu fylgja lutfalsliga vøkstri og niðurskurði í sama 

mun, sum felags árskvotan broytist hvørt ár. 

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta treytir og nærri reglur 

um mannagongdir fyri avhending av kvotum sbrt. hesi grein. 

 

Kapittul 9  

Fiskiskapur í føroyskum sjógvi við  

fiskiførum undir fremmandum flaggi 

§ 42. Í føroyskum sjógvi og í føroyskum havnum er bannað førum undir fremmandum 

flaggi og fremmandum ríkisborgarum at reka fiskiskap og at fáast við slíkt, ið stendur í 

sambandi við fiskiskap, so sum at umskipa veiðu, virka umborð, pakka ella á annan 

hátt handfara veiðu ella úrdrátt úr veiðu, umskipa útgerð ella ankra við tí í hyggju at 

taka lut í umskiping av veiðu ella taka inn útgerð. 



13 
 

Stk. 2. Landsstýrismanninum er heimilað at gera undantak frá forboðnum í stk. 1 og at gera 

nærri reglur hesum viðvíkjandi. 

§ 43. Landsstýrismaðurin kann loyva vinnuligum fiskiskapi í føroyskum sjógvi við 

fiskiførum, sum eru undir fremmandum flaggi, um fiskiskapurin er sbrt. sínámillum 

fiskiveiðiavtalum ella millumtjóða avtalum, sum Føroyar eru partur av. 

Stk. 2. Fiskifør undir fremmandum flaggi hava loyvi at veiða tær nøgdir í føroyskum sjógvi, 

og við teimum fiskiførum, sum eru avtalaðar millum myndugleikarnar í hesum londum og í 

Føroyum. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta nærri reglur um fiskiskap hjá fiskiførum 

undir fremmandum flaggi í føroyskum sjógvi. 

§ 44. Bannað er førum undir fremmandum flaggi at koma í føroyska sjóumveldið, ella í 

føroyska havn, um tey hava framt ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, ella hava 

stuðlað slíkum fiskiskapi uttan fyri føroyskan sjógv, tó undantikið í skaðaleysari 

gjøgnumsigling. 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. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta nærri reglur um forboðið sbrt. stk. 1 og 

um treytir og mannagongdir, tá før undir fremmandum flaggi koma í føroyska 

sjóumveldið, ella í føroyska havn. 

 

Kapittul 10  

Royndarfiskiskapur o.a. 

§ 45. Landsstýrismaðurin kann, uttan mun til galdandi avmarkingar í vinnuliga 

fiskiskapinum annars, lata fiskifari undir føroyskum flaggi við veiðiloyvi, ella við 

fiskiloyvi í bólki 5, sbrt. § 24, stk.1, serstakt loyvi til royndir í eini undirvísingar- ella 

menningarætlan. 

Stk. 2. Loyvi sbrt. stk. 1, kann í mesta lagi vera latið til royndir og verkætlanir samanlagt 

trý ár, tó í mesta lagi upp til eitt ár í senn. Árliga loyvið kann bert verða endurnýggjað, 

um treytirnar í loyvinum hava verið hildnar. 

Stk 3. Landsstýrismaðurin kann í serligum førum geva undantak frá kravinum um føroyskt 

skrásett fiskifar og veiðiloyvi sbrt. stk. 1. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð nærri reglur um mannagongdir og treytir í 

umsitingini av stk. 1-3 og kann í loyvinum áseta treytir fyri royndarfiskiskapin, eitt nú um 

fiskasløg, fiskileiðir, veiðihættir, tíðarskeið o.a., og treytir um skráseting av veiðu og at taka 

sýni av veiðu. 

Kapittul 11  

Fiski- og havrannsóknir 

§ 46. Havstovan ger kanningar av tí livandi tilfeinginum og tess umhvørvi í føroyskum sjógvi 

og á teimum havleiðum, har føroyska fiskivinnan hevur áhugamál, luttekur í menning av 

reiðskapi og fiskiskapi, kunnar landsins myndugleikar, vinnu og almenning um 

granskingarúrslit og ráðgevur um gagnnýtslu av tilfeinginum. 

Stk. 2. Uttan mun til galdandi avmarkingar eftir hesi lóg hevur Havstovan loyvi at gera 

vísindaligar rannsóknir í føroyskum sjógvi. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann lata eigara av ávísum fiskifari fyribils ella tíðaravmarkað 

fiskiloyvi at troyta ávís fiskirættindi í upp til eitt ár í senn sum samsýning fyri, at fiskifarið 
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ger rannsóknir fyri Havstovuna. Hóast § 6, stk. 3, kann landsstýrismaðurin lata rættindini 

sum egnar árskvotur ella egnar fiskidagar í upp til eitt ár í senn. 

Stk 4. Havstovan kann gera neyðugar kanningar av øllum landingum í Føroyum. 

Kapittul 12  

Avgreiðslugjøld 

§ 47. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta reglur um gjald fyri 

avgreiðslu, flyting og avhending av veiðiloyvum, fiskiloyvum, kvotum og fiskidøgum.  

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta reglur um gjald fyri endurrindan av 

útreiðslum í sambandi við tænastur, sum verða veittar eftir áheitan. 

 

Kapittul 13 

Fiskiveiðieftirlit 

§ 48. Fiskiveiðieftirlitið hevur eftirlit við, at reglurnar í hesi lóg, og reglur ásettar við 

heimild í hesi lóg, verða hildnar. 

Stk. 2. Tað áliggur Vørn at samskipa fiskiveiðieftirlit og um neyðugt gera avtalur við aðrar 

partar um at útinna fiskiveiðieftirlitsuppgávur eftir hesi lóg. 

Stk. 3. Skipari og eigari av fiskifari hava til eina og hvørja tíð skyldu at tryggja 

atkomumøguleikarnar til farið samsvarandi ásetingunum í lóg um trygd á sjónum, og 

hava skyldu at hava umborð leytara til nýtslu, tá fiskaveiðieftirlitið ynskir at koma 

umborð. Sama er galdandi, tá eftirlitsmyndugleikar úr øðrum londum ynskja at koma 

umborð fyri at fremja eftirlit sbrt. avtalum ella sáttmálum, Føroyar eru partur av. 

Stk. 4. Landsstýrismanninum verður heimilað við kunngerð at áseta nærri reglur um 

atkomumøguleikar og treytir til leytarar. 

§ 49. Fiskiveiðieftirlitið er samansett av Vørn og donsku sjóverjuni. Samstarvið millum Vørn 

og donsku sjóverjuna verður útint eftir samstarvsavtalu. 

 

§ 50. Landsstýrismaðurin kann áleggja fiskiførum at hava umborð eygleiðarar at gera 

kanningararbeiði í sambandi við fiskiveiðu við fiskiførum undir føroyskum flaggi í 

føroyskum sjógvi og uttan fyri føroyskan sjógv, og fiskiførum undir fremmandum flaggi í 

føroyskum sjógvi. Eisini kann landsstýrismaðurin áleggja fiskaflutningsførum og 

fiskaframleiðsluførum undir føroyskum flaggi og fremmandum fiskaflutningsførum og 

fiskaframleiðsluførum í føroyskum sjógvi at hava eygleiðarar umborð. Farið ber allar 

útreiðslur av eygleiðarum. Eygleiðarar hava loyvi at nýta samskiftisútgerðina umborð til 

tess at hava samband við fiskiveiðieftirlitið og við aðrar myndugleikar. 

 

§ 51. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð seta treytir um, at fiskifør fiskaflutningsfør og 

fiskaframleiðslufør undir føroyskum flaggi, og fremmand fiskifør, fiskaflutningsfør og 

fiskaframleiðslufør í føroyskum sjógvi, skulu vera undir eftirliti um fylgisvein ella 

líknandi samskiftisskipan, sum til eina og hvørja tíð kann upplýsa um knattstøðu farsins. 

Útreiðslurnar fyri útgerð og samskifti ber fiskifarið. 

 

§ 52. Fiskiveiðieftirlitið kann áleggja fiskiførum at taka reiðskap inn beinanvegin, kann 

steðga fiskiførum, fiskaflutningsførum og fiskaframleiðsluførum, og kann við hóskandi 

samleikaváttan og uttan rættarúrskurð fara umborð at gera tænastukanningar, herundir 

kanna skipsskjøl, skipsdagbøkur, veiðidagbøkur, lasta- og framleiðslubøkur og -uppgerð, 
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útgerð, herundir elektroniska útgerð og data úr hesum, reiðskap og veiðu og kann krevja, 

at skipið, skjøl, útgerð, reiðskapur og veiða verður tikin í føroyska havn til nærri 

kanningar. 

Stk. 2. Verður eigari av fari, ella skipari á fari, dømdur fyri lógarbrot ella góðtekur eina 

uttanrættarliga avgerð í sambandi við lógarbrot, grundað á kanningar gjørdar í havn, skal 

eigarin av farinum gjalda kostnaðin av kanningunum. 

Stk. 3. Fiskiveiðieflirlitið hevur til eina og hvørja tíð við hóskandi samleikaváttan og uttan 

rættarúrskurð atgongd til fiskifør, fiskaflutningsfør og fiskaframleiðslufør, sum liggja í 

føroyskum havnum, ella eru í føroyskum sjóøki og harumframt á øllum støðum, har sum 

veiða ella partar av hesi verða goymd, flutt og viðgjørd v.m. 

Stk. 4. Fiskiveiðieftirlitið kann gera kanningar ella lata kanningar gera, herundir 

staksýniseftirlit og innvigingareftirlit, innheinta skjøl og upplýsingar, geva boð og forboð í tí 

vavi og á teimum økjum, har tað verður mett neyðugt, fyri at fremja eftirlitið. 

§ 53. Tey, sum hava ábyrgd av tí, ið kannað verður, hava skyldu til at hjálpa 

fiskiveiðieftirlitinum í tænastuligu kanningum sínum, og hava rætt til at vera hjástødd undir 

slíkum kanningum. Er sannlíkt, at revsiákæra verður reist, skal fiskiveiðieftirlitið upplýsa 

viðkomandi um, at hann ikki hevur skyldu til at úttala seg. 

Stk. 2. Skipari á fiskifari, fiskaflutningsfari og fiskaframleiðslufari undir føroyskum flaggi 

hevur skyldu til at hjálpa eftirlitsmyndugleikum úr øðrum londum í tænastuligu kanningum 

sínum, tá eftirlit verður framt sbrt. avtalum ella sáttmálum, sum Føroyar eru partur av. 

Eftirlitsfólk skulu frítt kunna nýta samskiftisútgerðina umborð, í tann mun tað er neyðugt 

fyri at útinna starv teirra. 

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður heimilað við kunngerð at áseta nærri reglur um 

skyldurnar hjá skipara, tá eftirlitsmyndugleikar úr øðrum londum fremja eftirlit sbrt. 

avtalum ella sáttmálum, sum Føroyar eru partur av. 

§ 54. Nøgdin av veiðu, sum er fiskað ímóti reglum um fiskiskap, má ikki goymast, flytast 

ella viðgerast v.m. 

Stk. 2. Keyparar ella móttakarar av tílíkum nøgdum av veiðu ella pørtum av hesi, sum er 

fiskað ímóti reglunum um fiskiskap, ella hvørs innihald ikki er í samsvari við 

reglurnar um veiðisamanseting, kunnu bera seg undan ábyrgd við móttøkuni við at siga 

fiskiveiðieftirlitinum frá, og geva upp metta veiðinøgd, slag og samanseting við navni og 

bústaði á tí, sum letur nøgdina. Fráboðað nøgd av veiðu, ella partar av hesi, skal goymast 

soleiðis, at eftirlit kann fremjast, og má veiðan ikki flytast ella viðgerast uttan við 

samtykki frá fiskiveiðieftirlitinum. 

Stk. 3. Koma fyri nøgdir av veiðu, ella partar av hesi, veiddar ímóti galdandi reglum, 

verður øll nøgdin at meta sum veidd soleiðis. 

 

§ 55. Fiskiveiðieftirlitið kann krevja, at fiskifar, fiskaflutningsfar og fiskaframleiðslufar 

verður verandi á eini knattstøðu í ásetta tíð, til tess at kanningar kunnu fremjast. Knattstøða 

og tíðarskeið skal so vítt gjørligt avtalast við skiparan á avvarðandi fari. 

 

§ 56. Fiskifør í føroyskum sjógvi skulu hava allan fiskireiðskapin burturstúvaðan 

innanborða á sínum natúrliga staði, tá tey eru stødd á eini leið, har tað ikki er loyvt 

fiskifarinum at fiska, ella har ávísur fiskireiðskapur ikki er loyvdur. Tað sama er galdandi, 

tá fiskifarið liggur í havn. Tað er ikki loyvt fiskiførum at hava umborð fiskireiðskap, sum 

fiskifarið ikki hevur loyvi at nýta. 
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§ 57. Vørn verður heimilað at áseta bráðfeingis veiðibann fyri ávísan fiskiskap á ávísum 

leiðum í føroyskum sjógvi, har íblandingin av ungfiski ella hjáveiða er meira enn ásetta 

hámarkið. Bráðfeingis veiðibann verður ásett fyri 4 vikur hvørja ferð. Vørn verður somuleiðis 

heimilað at loyva einstøkum fiskiførum at gera royndir á bráðfeingis stongdari leið til tess at 

staðfesta, um bráðfeingis veiðibann skal ásetast av nýggjum ella avtakast. Vørn lýsir 

bráðfeingis veiðibann alment. Bráðfeingis veiðibann verður eisini eftirfylgjandi tikið upp í 

Kunngerðarblaðnum. 

Stk. 2. Vørn kann lata reiðskap taka inn fyri eigarans rokning, um talan er um ólógligan reiðskap, 

reiðskap ið er settur á leiðum, har fiskiskapur við hesum reiðskapi ikki er loyvdur, ella 

reiðskapurin ikki er settur ella stendur sambært galdandi reglum. 

§ 58. Vørn hevur heimild til at geva fiskiførum loyvi til royndir við spølum, fiskireiðskapi 

v.m. 

§ 59. Upplýsingar, herundir trúnaðarupplýsingar, sum hava týdning fyri eftirlit við 

fiskiskapi og veiðu kunnu útflýggjast myndugleikum í øðrum londum, sum Føroyar hava 

avtalu við, altjóða felagsskapum og økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum, sum Føroyar 

eru partur av ella hava bundið seg til reguleringar. 

Kapittul 14  

Hagtals- og eftirlitsupplýsingar 

§ 60. Landstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta nærri reglur um, at álagt 

verður fiskiførum undir føroyskum flaggi, fiskiførum undir fremmandum flaggi, sum 

fiska í føroyskum sjógvi, fiskakeyparum og øðrum, sum taka veiðu ella fiskavøru inn á 

goymslu, til virkingar, til umskipingar ella til at føra til avreiðingar ella líknandi, at lata 

inn veiðitøl, dagbøkur, vektarseðlar, upplýsingar um avreiðingar, uppruna og aðrar 

upplýsingar um fiskiskap til hagfrøðilig og eftirlitsendamál. 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað at áseta reglur um, at allar upplýsingar, 

sum verða kravdar eftir stk. 1, eisini skulu latast inn, tá veiða hjá útlendskum fiskiførum 

verður løgd upp, fyribils goymd ella umskipað í Føroyum. 

Kapittul 15  

Reglur um kærur 

§ 61. Avgerðir sum Vørn tekur eftir hesi lóg ella eftir reglum givnar við heimild í hesi lóg 

kunnu kærast til kærunevndina í fiskivinnumálum. 

§ 62. Landsstýrismaðurin setir kærunevndina í fiskivinnumálum við formanni og 2 limum. 

Formaðurin, sum landsstýrismaðurin tilnevnir, skal vera løgfrøðingur. Ein limur skal vera 

fiskivinnukønur og ein skipakønur. Fyri hvønn lim verður valdur tiltakslimur. Starvstíðin hjá 

nevndarlimum og tiltakslimum er 4 ár. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin skipar fyri, at nevndin fær skrivarahjálp frá almennum 

kærustovni. 

Stk. 3. Limirnir fáa samsýning og ferðaútreiðslur goldnar eftir reglum landsins um 

fundar- og ferðapening. 

Stk. 4. Kærunevndin er viðtøkufør, tá allir limir eru møttir. 

§ 63. Kæra til kærunevndina í fiskivinnumálum skal vera skrivlig. 
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Stk. 2. Kærufreistin er 4 vikur frá tí, at viðkomandi hevur fingið fráboðan um avgerðina. Í 

serligum førum kann kærunevndin viðgera kærumál, ið eru latin inn eftir, at kærufreistin er 

farin. 

Stk. 3. Avgerðir hjá kærunevndini í fiskivinnumálum kunnu ikki kærast til annan 

fyrisitingarmyndugleika. 

Stk. 4. Avgerðir kærunevndarinnar kunnu almannakunngerast eftir reglum, ið 

landsstýrismaðurin ásetir. 

Kapittul 16  

Revsireglur o.a. 

Revsing 

§ 64. Um ikki harðari revsing er ásett eftir aðrari lóg, verður tann revsaður við bót, ið: 

1) brýtur § 4, stk. 1, § 7, stk. 1 -3 ella stk. 5, § 8, stk. 1 ella stk. 7, 2. pkt., § 11, stk. 1, § 

12, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 17, stk. 1 ella 2, § 30, 2. pkt., § 42, stk. 1, § 44, stk. 1, 1. pkt., 

§ 52, stk. 2, § 53, stk.1, 1. pkt. ella stk. 2, § 54, stk. 1 ella stk. 2, 2. pkt. ella § 56, 

2) ikki steðgar fiskiskapi, tá kvota er uppfiskað, hámark er rokkið, ella fiskidagar hjá 

fiskifari ella bólki eru nýttir, 

3) fiskar á leiðum, har bráðfeingis veiðibann er ásett við heimild í §57, 

4) ikki fylgir treytum knýttar at loyvum latin sambært lógini, 

5) ikki fylgir banni ella boðum givin sambært lógini, 

6) letur ósannar ella villleiðandi upplýsingar ella heldur aftur upplýsingum til nýtslu í 

próvførslu eftir lógini, ella sum eru kravdar sambært lógini. Ikki letur neyðug skjøl, 

skjalprógv ella upplýsingar, sum skylda er eftir lógini ella við reglum ásettar við heimild 

í  lógini. 

Stk. 2. Í kunngerðum við heimild í § 10, § 11, stk. 2 ella 3, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2, § 26, stk. 

1, § 27, stk. 2, § 28, stk. 2, § 30, § 32, stk. 2, § 33, stk. 5, § 34, stk. 3, § 35, stk. 3, § 36, stk. 

3, § 39, stk. 2, § 40, stk 3, § 41, stk. 3, § 42, stk. 2, § 43, stk. 3, § 44, stk. 2, § 45, stk. 4, § 

47, § 51 ella § 60 kunnu verða ásettar reglur um revsing við bót. 

Stk. 3. Feløg (og aðrir løgfrøðiligir persónar) verða revsaðir sambært reglunum í kapitli 5 í 

revsilógini. 

Stk. 4. Mál, sum verða viðgjørd eftir reglum í hesum kapitli, ella eftir reglum, sum eru 

givnar við heimild í stk. 2 í hesi grein, verða viðgjørd sum løgreglumál. 

Rættarmeðalin í rættargangslógini um at leggja hald á og rannsókn kunnu nýtast í sama 

mun sum í statsadvokatmálum. 

Stk. 5. Í málum um at fiskifar hevur fiskað meir enn loyvt er, fiskiskap á stongdum 

leiðum, veiðu við ólógligum reiðskapi, kann fiskiveiðieftirlitið við einum 

sektaruppskoti boða frá, at málið kann verða avgjørt uttan rættarmál, um tann, ið hevur 

framt brotið, játtar seg sekan í brotinum og váttar at gjalda bótina sambært 

sektaruppskotinum innan nærri ásetta freist. Á sama hátt kunnu krøv um inndrátt, herundir 

inndrátt av virðum, verða avgjørd uttan rættarmál. 

Stk. 6. Reglurnar í rættargangslógini um innihald í ákæruriti í løgreglumálum og 

reglurnar um at ein ákærdur ikki hevur skyldu at geva frágreiðing verða samsvarandi nýttar 

viðvíkjandi sektaruppskotum. 

Stk. 7. Góðtekur tann, ið hevur framt brotið, bótina, fellur rættarsóknin burtur. 

 

Inndráttur 
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§ 65. Fyri inndrátt eru reglurnar í borgarligu revsilógini galdandi. Veiða ella virði av veiðu 

kann tó dragast inn, hóast tað ikki er endaliga staðfest, at øll veiðan er fiskað ólógliga. 

Stk. 2. Fyri brot á reglurnar um veiðu við ólógligum reiðskapi, kann øll veiðan og allur 

reiðskapur dragast inn, herundir net, lemmar, vektir, veirar, elektronisk útgerð, sondur, 

sondukáplar, línur, uppstandarar, vørp, boyur, gørn v.m., likamikið hvørs ogn hetta er. 

Stk. 3. Verður komið fram á ólógligan reiðskap í sjónum, ella reiðskap, sum ikki er merktur 

sbrt. galdandi reglum, verður reiðskapurin inndrigin, um ikki er greitt, hvør eigur hann. 

Sama er galdandi fyri reiðskap, ið er settur ella latin eftir á plássum, har fiskiskapur við 

hesum reiðskapi ikki er loyvdur. 

§ 66. Er revsiábyrgd staðfest eftir reglunum í hesi lóg ella reglum ásettar við heimild í hesi 

lóg, kunnu skip haldast aftur av eftirlitsmyndugleikanum, ella av løgregluni vegna 

eftirlitsmyndugleikan, til falnar bótarupphæddir og sakarmálskostnaður eru goldin, ella til 

trygd er fingin fyri gjaldingini. Er ikki goldið 2 mánaðir eftir, at málið er endaliga avgjørt, 

kann fulnaður takast í skipinum. 

Stk. 2. Um nevndu myndugleikar halda skipi aftur, verða reglurnar í kapitli 72 í 

rættargangslógini um at leggja hald á lutir, ið tað verður hildið rætt at draga inn, at nýta 

samsvarandi. Afturhald kann bara fremjast, um tað er neyðugt fyri at tryggja, at nevndu 

upphæddir verða goldnar. 

Afturtøka av loyvum 

 

§ 67. Vørn kann beinanvegin taka inn rættin at reka vinnuligan fiskiskap frá eigaranum av 

fiskifarinum, um eigari ella skipari á fiskifarinum er skuldsettur fyri brot á reglurnar í hesi 

lóg ella reglur ásettar við heimild í hesi lóg, um fiskifar hevur fiskað meir enn loyvt er sbrt. 

fiskiloyvinum, ella um fiskifar ikki heldur seg til treytir, ásettar í fiskiloyvinum. 

Stk. 2. Fiskiloyvi kann takast aftur upp til 4 vikur hvørja ferð. Tá fiskiloyvi verður tikið aftur, 

fellur burtur rætturin at fiska tær nøgdir ella at nýta teir fiskidagar, sum svara til rættindini fyri 

tíðarskeiðið fiskiloyvi verður tikið aftur. Kvotan ella fiskidagarnir kunnu ikki avhendast. Í 

tiðarskeiðnum fiskiloyvi verður tikið inn, kann skipið ikki fáa tillutað rættindi til fiskiskap, 

heldur ikki um skipið verður selt øðrum eigara. 

Stk. 3. Hevur fiskifar fiskað meir enn loyvt er sbrt. fiskiloyvinum, fær eigarin tríggjar 

dagar freist at boða Vørn frá, at hann við umsiting av fiskidøgum, egnari árskvotu ella 

egnari hjáveiðikvotu hevur lokið treytirnar. Vørn kann harafturat mótrokna nøgdina av 

mettu veiðuni, sum blakað er útaftur, í egnari árskvotu ella felags árskvotu. 

 

§ 68. Grov brot ella endurtøka av brotum, kunnu hava við sær, at givin rættindi verða tikin 

aftur fyri ásett tíðarskeið ella endaliga. Slíkar avgerðir verða tiknar av 

landsstýrismanninum. 

 

§ 69. Avgerðir eftir §§ 67 og 68 eru endaligar innan fyrisitingina. 

Stk. 2. Loyvishavarin kann krevja, at avgerðin eftir §§ 67 ella 68 verður løgd fyri 

dómsvaldið. Avgerðin eftir §§ 67 og 68 skal innihalda upplýsingar um rættin til at 

leggja avgerðina fyri dómsvaldið og um kærufreist. Áheitan um at leggja málið fyri 

dómsvaldið skal fráboðast fútanum í seinasta lagi 2 vikur eftir, at avgerðin er boðað 

viðkomandi. Málið verður lagt fyri dómsvaldið eftir reglunum í revsilógini § 78, stk. 3. 

Áheitanin at leggja málið fyri dómsvaldið fær ikki uppsetandi virknað. 
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Kapittul 17  

Gildiskoma og skiftisreglur 

 

§ 70. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir at hon er kunngjørd. Samstundis fer úr gildi 

løgtingslóg nr. 28 frá 10. mars 1994 um vinnuligan fiskiskap. 

Stk. 2. § 6 kemur í gildi 1. januar 2018. 

Stk. 3. Kunngerðir givnar við heimild í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap hava framvegis 

gildi. 

 

§ 71. Eigarar av fiskiførum, sum ikki lúka treytirnar ásettar í § 7 um ognarviðurskifti, tá henda 

lóg kemur í gildi, kunnu halda áfram við virkseminum fram til 1. januar 2018, treytað av at 

tey lúka tær treytir, sum vórðu ásettar í § 7 í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap. Eru 

treytirnar til eigaraviðurskifti í hesi lóg ikki loknar 1. januar 2018, fellur veiðiloyvi burtur. 

 

§ 72. Kærur, sum vera móttiknar frá og við 1. januar 2018 verða viðgjørdar av kærunevndini í 

fiskivinnumálum. Kærur, sum landsstýrismaðurin hevur móttikið fyri 1. januar 2018, verða 

viðgjørdar og avgreiddar av landsstýrismanninum. 

 

§ 73. Brot á lógina um vinnuligan fiskiskap, ið eru framd áðrenn henda løgtingslóg 

kemur í gildi, verða revsað eftir gomlu reglunum. 

 

 

Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
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Inngangur         1. 

Nýggj fiskivinnulóggáva       2. 

Høvuðstættirnir í lógaruppskotinum     3. 

Virkisøki         3.1 

Endamálsorðingar og atlit at taka í fyrisitingini av lógini  3.2 

"Ogn landsins"        3.3 

Gildistíðin á fiskirættindum       3.4 

Reglur um útlendskan kapital og ognarskap í føroyskum fiskiskipum 3.5 

Miðsavnan av fiskirættindum       3.6 

Brúksskylda á fiskirættindi       3.7 

Útblakingarbann        3.8 

Reglur um avreiðing av fiski í Føroyum og uttanlands   3.9 

Annað tilfeingið        3.10 

Skipan og reglur í fiskiskapinum hjá føroyskum skipum   3.11 

Loyvisskipanin og loyvissløg       3.11.1 

Fiskidagaskipanin í føroyskum sjógvi      3.11.2 

Vegleiðandi býtið        3.11.3 

Annar botnfiskiskapur í føroyskum sjógvi     3.11.4 

Annar fiskiskapur og fiskiskapur uttan fyri føroyskan sjógv   3.11.5 

Ferðavinnufiskiskapur       3.11.6 

Skipan og reglur í fiskiskapinum hjá smærru útróðrarbátunum  3.12 

Avhending av fiskirættindum      3.13 

Reglur um flyting av veiðiloyvum      3.13.1 

Reglur um avhending av egnum kvotum     3.13.2 
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Reglur um avhending av egnum fiskidøgum     3.13.3 

Økisfriðingar         4. 

Royndarfiskiskapur        5. 

Kærumøguleikar        6. 

Ásetingar um eftirlit og revsing      7. 

 

1.Inngangur 

Lógin um vinnuligan fiskiskap, sum kom í gildi í 1994, var fyrsta av sínum slagi sum skapti 

ein heildarlógarkarm fyri høvuðsvinnuna. Lógin hevur ásetingar um at kalla allar tættir í 

fiskivinnuni, og var mett at lúka tey krøv, sum samtíðin setti eini nútímans og framkomnari 

lóggávu á økinum. 

Lógin er broytt fleiri ferðir síðani. Nógvu broytingarnar hava elvt til, at lóggávan mangan 

er fløkt og ikki altíð lika greið, hvørki fyri borgaran ella tey, ið eru sett at umsita 

lógarverkið. 

Fólkaflokkurin hevur tikið stig til at fara undir at endurskoða og dagføra lógina um 

vinnuligan fiskiskap. Hetta verður gjørt so fiskivinnulóggávan verður dagførd og gjørd 

einfaldari. Harafturat hevði Fólkaflokkurin sett sær fyri at gera ávísar fiskivinnupolitiskar 

nýskipanir í lógarverkinum. 

Endurskoðanin av fiskivinnulóggávuni, sum er grundarlagið undir hesum lógaruppskotinum, 

er í tveimum:  

 

Sum tað fyrra er uppskot gjørt um nýskipanir í lógarverkinum. Hetta fevnir m.a. um gildistíð á 

fiskirættindum, útlendskan kapital, brúksskylda á fiskirættindi. 

 

Í seinna lagi ein gjøgnumgongd av allari lógini um vinnuligan fiskiskap og at gera uppskot 

um lógartekniskar dagføringar og tillagingar, tó uttan at innihaldið er broytt. Summar av 

hesum broytingum eru ætlaðar at gera orðingar neyvari og fyri at fáa eitt greiðari 

lógarverk. 

 

2. Nýggj fiskivinnulóggáva 

Yvirskipaða málið við lógaruppskotinum er at hava eina lóg, sum setir greiðar 

lógarkarmar fyri, hvussu høvuðsvinna og høvuðstilfeingi okkara verður skipað og 

umsitið. 

Í uppskotinum eru nógvar av meginreglunum í verandi lóg førdar víðari. Tó eru 

lógartekniskar og málsligar dagføringar gjørdar. Skotið verður eisini upp, at gera hugtøk og 

orðingar í lógartekstinum neyvari. 

Síðani fyrsta útgáva av verandi lóg kom í gildi í 1994 eru broytingar hendar í føroyska 

samfelagnum og føroyskari fiskivinnu. Bygnaðarligar broytingar fara støðugt fram í 

vinnuni, eins og krøvini til vinnuna og umsiting eru øðrvísi enn fyri 15-20 árum síðani. 

Marknaðarstøðan fyri fisk og fiskavørur og matvørur yvirhøvur broytist. Kappingarføri er 

fyritreyt fyri at kunna gera seg galdandi í einum støðugt broytandi marknaði. Kappingarføri 

er ikki bert ein spurningur um kostnað av hvørjari framleiddari eind. Brúkarin er í alsamt 

størri mun farin at seta krøv til at fiskurin stavar frá burðardyggum fiskiskapi. Lóggávan 

eigur at stuðla undir burðardyggan fiskiskap. 
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Krøvini til lógarverkið broytast eisini, tí at millumtjóða samstarv á fiskiveiðiøkinum broytist. 

Millumtjóða sáttmálar, sum Føroyar eru partur av, t.d. ST-havrættarsáttmálin frá 1982 og 

fiskastovnssáttmálin 1995 og Compliance Agreement, 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 og umsiting. Í summum førum er tó tørvur á at dagføra 

lógartekstin og regluverkið yvirhøvur fyri at leggja upp fyri fólkarættarligu og altjóða 

skyldum okkara. 

 

Uppskotið fevnir eisini um politiskar nýskipanir. Hetta snýr seg fyrst og fremst um 

gildistíð á fiskirættindum, útlendskan eigaraskap í føroyskum fiskiskipum, krav um at 

øll veiða skal um føroyskan bryggjukant, brúksskyldu, fiskirættindi, annað sjótilfeingi 

og keyp og sølu av fiskirættindum. 

 

Lógaruppskotið ber reint tekniskt í sær, at lógin um vinnuligan fiskiskap frá 1994 verður sett 

úr gildi og nýggj lóg sett ístaðin. Í mun til 1994-lógina fevnir hetta lógaruppskotið ikki um 

gagnnýtlsu av livandi tilfeingi í áum, vøtnum og løkum. Hetta verður frameftir skipað í 

serstakari lóg. 

 

3. Høvuðstættirnir í lógaruppskotinum 

Niðanfyri verða høvuðstættirnir í lógaruppskotinum lýstir, bæði við atliti at meginreglum 

og við atliti at nýskipanum og broytingum, sum lógaruppskotið leggur upp til samanborið 

við lógina um vinnuligan fiskiskap. 

 
3.1 Virkisøki 
Lógin um vinnuligan fiskiskap fevnir um vinnuligt at gagnnýta livandi tilfeingi á føroyskum 

landleiðunum og á sjóleiðunum uttan fyri føroysku landleiðirnar. 

Við hesum uppskotinum skal lógin fevna um alla gagnnýtslu av livandi tilfeingi — eisini tá 

hon ikki er beinleiðis vinnulig. 

Lógaruppskotið staðfestir tó, at tað ikki krevst loyvi at veiða til húsbrúks. Á henda hátt 

verður aldargamli rætturin at søkja sjógvin, ikki skerdur. Hinvegin kann tørvur í einstøkum 

førum verða á, at hava eina heimild at regulera, tá fiskiskapurin ikki er beinleiðis 

vinnuligur, eitt nú at bannað ávísum reiðskapi, at friða ávís øki fyri øllum fiskiskapi ella í 

sambandi við ferðavinnufiskiskap. 

 

Virkisøki fevnir eisini um arvafrøðiligt tilfar úr sjódjórum og -plantum. 

 

3.2 Endamálsorðingar og atlit at taka í fyrisitingini av lógini 

Høvuðsendamálið við lógaruppskotinum kann býtast í tvey: eitt lívfrøðiligt og eitt 

búskaparligt. 

Tað lívfrøðiliga endamálið snýr seg um, at skipa so fyri, at tað ikki verður tikið meira úr 

stovnunum enn stovnarnir tola. 

 

Tað búskaparliga endamálið snýr seg um, at lógin skal stuðla upp undir at gagnnýtslan av 

tilfeinginum kann geva best møguligt samfelagsligt avkast og at vinnan, sum 

gagnnýtir livandi tilfeingi, hevur góðar og støðugar karmar. 
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Ongar beinleiðis endamálsorðingar eru við í lógartekstinum. Endamálsorðingar, ið ikki  

staðfesta ávís rættindi ella skyldur, men einans greiða fra tí vvirskipaða endamálinum 

við  løgtingslógini eiga ikki at verða skrivaðar inn í sjálvan lógartekstin. 

Endamálsorðingar  í sjálvum sær eru ikki regulering, men eru meira at rokna sum 

politiskar yvirlýsingar við málum, og kunnu ofta verða lítið ítøkiligar og kunnu 

møguliga ikki røkkast til fulnar samstundis. Tá ið  av tornar, er tað ein spurningur um, 

hvussu ymisku endamálini verða raðfest politiskt og um, hvørjar fyriskipanir og 

stýringsamboð ein annars velur at hava í lógini, og hvussu hesi til eina  og hvørja tíð verða 

brúkt í verki. 

 

Endamálini við uppskotinum verða rokkin við teimurn ítøkiligu reguleringunum, sum 

eru í  lógaruppskotinum. Tey atlit, sum skulu  takast, tá landsstýrismaðurin umsitur 

lógina og nýtir sínar heimildir sambært lógini, eru skrivað ítøkiligt inn  ásetingarnar, 

har heimildir verða  lagdar landsstýrismanninum. Harvið verða atlitini, sum skulu takst 

í fyrisitingini av lógini gjørd meira ítøkilig.  

  

Orðingin í lógini um vinnuligan fiskiskap um, at endamálið eisini er at tryggja støðugar 

arbeiðs- og inntøkumøguleikar og møguleikar fyri vinnuligum virksemi um alt landið, er ikki 

førd víðari í hesum uppskotinum. 

Hildið verður, at fremsta uppgávan hjá hesi lóg er at vera ein vinnulóg, sum bæði tryggjar 

lívfrøðiliga burðardygga gagnnýtslu av tilfeinginum og skapar karmar hjá vinnuni á sjónum at 

virka undir á ein búskaparligan burðardyggan hátt. 

Økispolitisk atlit eiga t.d. ikki at vera ein beinleiðis og avgerandi partur av fiskiveiðipolitiskum 

avgerðum ella fyriskipanum í høvuðsvinnuni. 

 

Lagt kann vera afturat, at hetta lógaruppskotið varðveitir flestu av øðrum ásetingunum í lógini 

um vinnuligan fiskiskap, sum hava eitt økispolitiskt sikti. Skottini millum bólkarnar verða 

varðveitt, eitt nú 15 tons skottið og 110-tons skottið, sum m.a. eru ætlaði at fjálga um útróðurin 

kring landið. 

 

3.3 "Ogn landsins" 

Samanborið við lógina um vinnuliga fiskiskap, so er í hesi lóg valt at nýta orðingina "ogn 

landsins" heldur enn "ogn føroya fólks". Nýggja orðingin inniheldur sum so ikki annan 

týdning enn tann gamla, men er ein roynd at neyvlýsa týdningin. 

 

Staðfest verður, at livandi tilfeingi er ogn landsinss. 

Tað, sum býr undir hesi orðing, er, at landið hevur løgfrøðiligt ræði (retlig råden). Talan er 

um at staðfesta, at viðkomandi tilfeingi ikki er privat ogn, at staðfesta heimildina, ið landsins 

myndugleikar, Løgting og landsstýri, hava at skipa fyri gagnnýtsluni av tilfeinginum og 

møguleikan at staðfesta ávísar brúksreglur. 

 

Grundreglan í allari skipanini er, at fiskiríkidømið er ogn landsins, og at Løgtingið og 

landsstýrið umsita hetta vegna Føroya fólk og við lógum og kunngerðum kunnu seta 

fortreytirnar og treytirnar fyri fiskiskapinum. 

 

At tilfeingið er ogn landsins merkir, at tilfeingið er felags ogn hjá føroysku tjóðini — ein 

samfelagsogn — sum eigur at verða gagnnýtt soleiðis, at virðið av hesum tilfeingi verður øllum 

tí føroyska samfelagnum at frama. Orðingin "ogn føroya fólks" førir ikki við sær, at allir 
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borgarar landsins kunnu krevja sín part av tilfeinginum og krevja sín rætt til at gera nýtslu av 

hesum tilfeingi, men inniber, at gagnnýtslan skal tæna áhugamálunum hjá fjøldini. 

 

Fiskirættindi verða ikki latin sum ogn, men sum ein tíðaravmarkað konsessión — ein 

brúksrættur - sum kann takast aftur ella ganga út. At býta út fiskirættindi verður ikki gjørt 

fyri tey, ið fáa loyvini, men við tí endamáli at verja fiskastovnar og eina trygga vinnu við 

ikki at loyva, at veiðan fer upp um tað, ið stovnarnir lívfrøðiliga tola. Endamálið er at verja 

felags samfelagsognina og livandi tilfeingið í sjónum. 
 

Brúksgjald ella tilfongisgjald er ikki partur av hesum lógaruppskotinum. Um ætlanin er at 

krevja gjald, hoyrir tað heima í aðrari lóggávu. 
 

 
3.4 Gildistíð og uppsagnartíð á fiskirættindum 
Síðani 2007 hevur rættarstøðan verið, at um ongar lógarbroytingar verða gjørdar áðrenn, fara 

fiskirættindini úr gildi 1. januar 2018, og kunnu síðani verða endurnýggjað fyri fimm ár í 

senn, um loyvishavarin lýkur treytirnar sbrt. lógini. 

 

Í hesum lógaruppskotinum verður einki áramál sett á fiskirættindini, men staðfest verður, at 

fiskirættindini kunnu sigast upp við 12 ára varningi. 

 

Til samanberingar kann nevnast, at í lóggávuni fyri aðrar tilfeingisvinnur eru eisini 

ásetingar um avmarkaða gildistíð. Hetta verður gjørt millum annað fyri at staðfesta 

ognarrætt og ræðisrætt hjá tí almenna yvir tilfeinginum. Tó verður í nevndu dømum dentur 

lagdur á, at loyvisskeiðið ikki er so stutt, at áhugin hjá vinnuni at gera (langtíðar) íløgur 

hvørvur. Politiskt er ynskiligt at tryggja vinnuni rættin at gagnnýta fiskatilfeingið eitt áramál 

fram í tíð. 

 

Endamálið við uppskotinum er at geva vinnuni tryggar karmar, í hvussu so er 12 ár fram í tíð, 

og við hesum at tryggja, at rætturin til veiðiloyvi og egnar fiskidagar ella egnar kvotur ikki 

kann takast frá eigaranum av fiskifarinum við styttri freist enn 12 ár. 

 

3.5 Reglur um útlendskan kapital og ognarskap í føroyskum fiskiskipum 

Skotið verður upp, at útlendingar ikki skulu kunna eiga í ella hava avgerðarrætt ella ávirkan í 

feløgum, sum eiga fiskiskip undir føroyskum flaggi. 

Hetta broytir verandi reglur, sum m.a. siga, at í minsta lagi 2/3 av eginpeninginum, herundir 

partapeninginum, umframt ábyrgdarpeninginum, og í minsta lagi 2/3 av atkvøðurættinum og 

avgerðarrættinum í felagnum skal vera føroyskur. 

 

Lógaruppskotið leggur upp til, at tað frameftir bert eru feløg ella einstaklingar, sum eru 

heimahoyrandi, skrásett og hava høvuðssæti í Føroyum, sum kunnu eiga fiskifar undir 

føroyskum flaggi. Eingin, sum ikki er heimahoyrandi í Føroyum, kann eiga ella eiga í 

felagi, sum eigur føroyskt fiskifar. 

 

Ein skiftisskipan verður tó gjørd fyri feløg, sum hava útlendskar partaeigarar samsvarandi 

higartil galdandi reglum. Hetta verður skipað soleiðis, at tá fiskifør við veiðuloyvi verða 

seld úr felagnum, veiðiloyvi verður flutt úr felagnum ella partabrøv verða seld, so kunnu 

bert føroyingar hava ræði yvir rættindunum. Við tíðini, so hvørt sum verandi útlendskir 
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partaeigarar velja at selja partabrøv ella veiðiloyvini á ein ella annan hátt fara úr 

feløgunum, verður ongin útlendskur eigarapartur í føroyskum fiskiførum. 

 

Endamálið við at avmarka  útlendskan eigarapart og avgerðarrætt í føroyskum fiskiførum 

er at tryggja, at avkastið av fiskatilfeinginum kemur samfelagnum til góðar og at 

forða fyri, at stýringin og ræði á fiskiflotanum verður flutt til útlandið  og at 

tryggja at strategiskar avgerðir viðvíkjandi fiskiflotanum verða tiknar út frá atlitum, 

sum gagna føroysku fiskivinnuni. Við útlendskum ræði  missa føroyinga avgerðarvald, 

og størri vandi kann  vera fvri, at virksemi knýtt  at felagnum og fiskivinnuni - virking, 

marknaðarføring, menning o.a. - verður flutt av landinum, 

 

Fígging úr øðrum londum verður framhaldandi loyvd. Fyri at tryggja, at eitt ávist virði 

er  aftanfvri føroyska eigarapartin í teimum feløgum, sum longu hava útlendskar 

partaeigarar, verður ein avmarking tó sett fyri, hvussu stóra skuld foroyska felagið kann 

hava til útlendska partaeigaran. Hendan avmarkingin verður sett sum eitt lutfall millum 

skuldina til útlendska partaeigaran og eginneningin í felagnum. Soleiðis kann skuldin 

til útlendska partaeigaran ikki  verða størri enn lutfallið 4:1 í mun til eginpeningin í 

felagnum. 

 

Vit síggja dømi um feløg, sum eiga fiskifør, har eginpeningurin er lítil ella ongin, ella har  

eginpeningurin er negativur, og  skuldin til útlendska partaeigaran  er rættiliga stór. 

Virksemi í feløgunum heldur áfram, tí kreditorurin, sum er útlendski  partaeigarin loyvir tí, 

hóast at eginpeningurin er burtur. Tað er lítil ivi um, at útlendski partaeigarin í slíkum 

førum hevur stóra ávirkan  á avgerðirnar í føroyska felagnum, størri ávirkan enn 

ognarparturin og atkvøðurætturin gevur honum, hóast hesin ikki formliga hevur rættin 

til at taka avgerðir í felagnum. Fyri at forða fyri slíkari konstruktión, har mett verður, at 

útlendski eigarin reelt kann hava ov stórt  vald, verður skotið upp, at felagið kann missa 

fiskirættindini, um ikki lutfallið millum skuldina til útlendska eigaran og eginpeningin 

í felagnum er eitt avíst objektivt lutfall, sum er sett til 4:1. Hetta er sama lutfall, sum 

ásett er í skattalógini í ásetingunum um tunna kapitalisering. 

 

Skotið verður upp, at ávíst frælsi skal vera at manna nevnd og stjórn í feløgum, soleiðis at 

meirilutin av limunum í nevndini, um felagið hevur eina nevnd, skulu vera heimahoyrandi í 

Føroyum. Men kravið um "heimahoyrandi í Føroyum" verður ikki sett til 

nevndarformannin, og kravið til stjórar verður einans, at teir skulu vera skrásettir í 

fólkayvirlitinum í Føroyum og vera fult skattskyldugir í Føroyum. 

 
3.6 Miðsavnan av fiskirættindi 
Reglurnar, sum avmarkað, hvussu nógv fiskirættindi ein einstaklingur ella felag kann ráða 

yvir, og sum hava verið í lógini um vinnuligan fiskiskap verða í høvuðsheitum førdar víðari í 

hesum lógaruppskotinum. 

Tó verður skotið upp at gera onkrar stillingar, so at skipabólkarnir verða neyvari lýstir, og at 

tað er greiðari, hvørjum bólki fiskifør hoyra heima í. Somuleiðis verða bólkar, ið ikki 

beinleiðis vóru partar av ásetingunum í lógini um vinnuligan fiskiskap, tiknir við í hesum 

uppskotinum. 

Grundgevingar fyri at hava reglur sum avmarka ræðisrættin á fiskirættindum er fleiri. 

Loyvt er at leggja loyvir saman og at avhenda kvotur og fiskidagar. Hetta kann føra við sær, 

at fiskirættindi verða miðsavnað. Ætlanin við ásetingini um, at flyta fiskirættindi er, at 



25 
 

stuðla undir at vinnan kann gerast meiri effektiv. Hinvegin kann ov nógv miðsavnan av vinnuni 

hava óhepnar avleiðingar. 

Nevnast kann í hesum sambandi, at fyri at tryggja eina effektiva vinnu er neyðugt við 

kapping, tí á henda hátt kann ein meiri effektiv fyritøka koma á marknaðin í staðin fyri eina 

ella fleiri minni effektivar fyritøkur. Tá fáar fyritøkur eru á marknaðinum, kann tað so aftur 

hava við sær, at kappingin viknar. 
Fiskivinnan er bulurin í føroyska búskapinum, og eigarar av feløgum í fiskivinnuni hava stóra 
ávirkan á føroyska samfelagið. Um ognarskapurin í fiskivinnuni verður savnaður á fáum 
hondum, kann tað hava við sær, at valdið í vinnulivinum somuleiðis verður savnað á fáum 
hondum. Politiska skipanin kann verða ávirkað til at taka avgerðir, sum ikki eru til gagns fyri 
samfelagið sum heild. 
 
Fyri at forða fyri, at fiskivinnan verður miðsavnað, verður mælt til, at eitt ovara mark 

verður sett fyri, hvussu nógv einstaklingar ella feløg kunnu eiga av kvotu ella fiskidøgum. 

 

3.7 Brúksskylda á fiskirættindi 

Við tí endamáli at tryggja, at føroysk fiskirættindi verða gagnnýtt, verður skotið upp, at tann, 

ið fær eini brúksrættindini frá landinum, hevur skyldu at brúka tey. Um loyvishavari ikki 

hevur brúkt síni rættindi í tvey ár á rað, tvs. ikki er skrásettur at hava avreitt í tíðarskeiðnum, 

fellur rætturin aftur til landi. Í lógini um vinnuligan fiskiskap er eingin skylda at brúka tey 

fiskirættindi, landið letur. Tann, ið fær fiskirættindi, kann í prinsippinum sita við rættindunum 

í allari gildistíðini, uttan at brúka tey. Til samanberingar kann nevnast, at í øðrum føroyskum 

tilfeingisvinnum — fiskaaling, kolvetnisvinnu og landbúnaði - eru ymisk sløg av 

brúksskyldu. 

Í lógini um vinnuligan fiskiskap er brúksskylda bert knýtt at møguleikunum at avhenda 

fiskidagar og íslandskvotur — sonevnda 60%-reglan. Hetta merkir, at fyri at kunna avhenda hesi 

rættindi, skalt tú, árið fyri, hava brúkt minst 60 prosent av tillutaðum fiskirættindum. 

Hetta lógaruppskotið ber í sær eina brúksskyldu, sum er í tveimum: Í fyrra lagi er ásett, at um 

eigari av fiskifari størri enn 15 tons als ikki hevur brúkt møguleikan at reka vinnuligan 

fiskiskap (veiðiloyvið) í tvey ár á rað, fellur tað aftur til landið, saman við teimum 

fiskimøguleikunum, knýttir av veiðiloyvinum. I seinna lagi er ásett, at um ávíst fiskiloyvi hjá 

fiskifari størri enn 15 tons ikki er brúkt í tvey ár á rað, fellur tað aftur til eigaran — landið. 

Grundgevingarnar fyri brúksskyldu kunnu eisini knýtast at, at rætturin at reka vinnuligan 

fiskiskap er ein framíhjárættur, soleiðis at skilja, at tað ikki eru øll, ið eru sloppin upp í part, tá 

landið lutar út. Tí er rímiligt, at áleggja loyvishavara skyldu at brúka hendan rættin. Um 

ikki, so fella tey aftur til landið og kunnu vera atkomulig hjá øðrum. 

 

Ein skipan við brúksskyldu kann gera, at eigarar av fiskiførum fara at broyta atferð og fara 

at taka óneyðug atlit fyri at varðveita síni verandi fiskirættindi. Slík atferð kann sum frá líður 

gera lønsemið í fiskivinnuni minni. Mett verður tó, at í hesum lógaruppskotinum er lagt upp 

fyri hesum, tí at brúkskyldan ikki er so "hørð". Harafturat, er brúkskyldan ikki galdandi 

fyri smærru bátarnar, har tað ikki er óvanligt, at fiskimøguleikar liggja óbrúktir í longri tíð. 

 

3.8 Útblakingarbann og skylda at føra allan fiskin til lands 

Aðalmálið eigur at vera, at alt, sum veitt verður, verður ført til lands, so tað kann vera grundarlag 

undir vinnuligum virksemi og á tann hátt vera við til at tryggja mest møguliga virðisskapan úr 

tilfeinginum. 
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Vi hesum uppskotinum verður høvuðsreglan, at allur fiskur í veiðuni, skeljadjór íroknað, skal 

førast til lands. Landsstýrismaðurin fær tí heimild í kunngerð at geva undantak frá kravinum og 

annars gera nærri reglur um, hvussu skyldan verður umsitin. 

 

Lógin um vinnuliga fiskiskap ásetir, at tað ikki er loyvt at blaka veiðu fyri borð og gevur 

landsstýrismanninum heimild at gera reglur um bann fyri at blaka veiðu út aftur, og hvørji dýra- 

og plantusløg koma undir hetta bann. Hesar ásetingar hava verið óbroyttar síðani tær í 1994 vóru 

settar inn í lógina við tí endamáli “at tryggja, at ikki meira verður veitt burtur úr 

fiskastovnunum, enn tað sum er lívfrøðiliga forsvarligt“. 

 

Við hesum uppskotinum eru reglurnar um útblaking og skyldu at føra veiðuna til lands 

dagførdar, so tær bæði hava eitt stovnsrøktarendamál og skulu verða við til at stuðla 

undir, at alt av livandi tilfeinginum kemur til høldar og á tann hátt tryggja burðardygga 

gagnnýtslu. 

 

Saman við slíkum kravi hevur tað sjálvsagt týdning at hava reglur um reiðskap, 

meskastødd, skiljirist og stongdar leiðir, sum medvirka til, at minst møguligt av 

óynsktum fiski o.ø. er í fonginum. 

 

Viðmerkjast skal, at skyldan fevnir um fisk og skeljadjór. Tískil er annað livandi 

tilfeingi, sum er tari, korallir, krossfiskar ikki fevnt av skylduni. 

 

Ásetingin hevur serliga týdning, um vit í framtíðini fara at uppliva størri og økt krøv 

um, t.d. hvaðani fiskurin kemur, hvussu hann er fiskaður, og hvussu hann er virkaður. 

Somuleiðis kann roknast við, at marknaðurin og altjóða samfelagið fer at herða krøvini 

til burðardygga gagnnýtslu av tilfeinginum, soleiðis at alt av fiski verður gagnnýtt. 

Nevnast kann í hesum sambandi, at ST-fiskastovnssáttmálin frá 1995 og t.d. 

atferðarreglurnar hjá FAO um fiskiskap við ábyrgd (Code of Conduct for Responsible 

Fisheries) leggja upp til, at lond skipað so fyri, at útblaking av fiski verður so lítil, sum 

til ber. Nevnast kann eisini, at FAO nýliga hevur gjørt leiðreglur fyri at minka um 

útblaking av fiski. 

 

Ein skylda at føra alt til lands kann av ymiskum orsøkum ikki vera áfrávíkilig. Tí 

verður skotið upp, at landsstýrismaðurin fær heimild til í kunngerð at áseta nærri reglur 

um, hvussu hetta kravið verður umsitið og t.d. reglur um, hvørjir partar av veiðuni eru 

undantiknir kravinum og harvið eisini, hvat kann blakast út aftur. 

 

Tað kunnu vera lívfrøðiligar, búskaparligar og praktiskar grundir til at gera undantak 

frá kravinum. Í summum førum kann verða tørvur á at loyva, at undirmátsfiskur kann 

sleppast út aftur. Til dømis er í fiskiskapi eftir hummara beinleiðis álagt, at hummarar, 

sum eru undir minstamát og hummarar við rognum, skulu sleppast út aftur. Eitt annað 

dømi er, at Føroyar í millumtjóða semju um eftirlit við fiskiskapinum eftir makreli, sild 

og rossamakreli hava tikið undir við, at tá líkindi eru fyri, at fiskurin framhaldandi er á 

lívi, kann veiða sleppast út aftur. Her er ofta talan um, at veiða verður slept beinleiðis út 

aftur úr reiðskapi, áðrenn hon er komin umborð á fiskifarið. 

 

Somuleiðis kann undantakið vera givið fyri fiskasløg (og skeljadjór), sum ikki hava 

handilsvirði. 
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Eitt triðja dømi er, at undantak kann fevna um fisk, sum er partvíst uppetin av krabba ella øðrum 

rándýrum ella á annan hátt er farin undir fiskiskapinum. 

 

Skyldan at føra til lands fevnir ikki um slógv (innvølir, ryggur, skræða, høvd o.t. av fiski) og 

annað lívfrøðiligt burturkast. Við uppskotinum fær landsstýrismaðurin tó heimild við kunngerð 

at krevja, at slógv og annað lívfrøðiligt burturkast verður ført til lands. Við eini slíkari heimild 

kunnu reglur gerast, sum áleggja skipum og bátum at føra innvøl, ryggir, høvd o.t. av fiski til 

lands, so hvørt mett verður, at fortreytir eru fyri hesum. 

 

Fyri at eggja fiskiførum at taka livur til lands, hevur í nøkur ár verið ein skipan við at lata eyka 

fiskidagar til fiskifør, sum taka livur til lands. Hendan skipan heldur fram, men kann verða víðka 

til eisini at umfata annað enn livur. 

 

3.9 Reglur um at øll veiða skal um føroyskan bryggjukant 

Fyri at stuðla upp undir at skapa arbeiðspláss í Føroyum verða nærri ásetingar gjørdar, sum 

tryggja, at sum mest av fiski kemur upp á land í Føroyum. Endamálið við at seta krav um, at øll 

veiða skal um føroyskan bryggjukant, er at skapa virksemi og arbeiðspláss á landi í Føroyum og at 

geva virkjum á landi í Føroyum betri atgongd til rávøru. Yvirskipað snýr tað seg um at stuðla 

undir, at virðisøkingin er í Føroyum, og at samfelagið Føroyar fær sum mest burtur úr 

virðisøkingini. Ikki bert í sjálvum fiskiskapinum, men eisini í allari virðisketuni – virking, sølu og 

útflutning av fiski og fiskavørum. 

 

Eftir uppskotinum verður høvuðsreglan, at øll veiða hjá føroyskum skipum skal um føroyskan 

bryggjukant. Landsstýrismaðurin skal tó hava heimild at gera undantak frá hesum kravi fyri ávís 

fiskasløg. Somuleiðis er ásettar leiðreglur um, nær og hvussu slík undantøk kunnu gerast, og hvørji 

atlit skulu takast, tá slík avgerð um at gera undantak verður tikin. 

 

Í summum førum kann vera neyðugt at gera undantak frá kravinum, eitt nú tá talan er um fisk ella 

fiskaúrdrátt, sum ikki kann seljast og virkast á landi í Føroyum. Somuleiðis kann vera grundarlag 

fyri at geva skipum, sum royna á leiðum, ið eru langt frá føroyskari havn, undantak frá kravinum. 

 

Føroyar hava í fráhandilssáttmálum m.a. bundið seg til frælsa flyting av vørum og til ikki at avlaga 

handil landanna millum. Atlit má takast at hesum fríhandilssáttmálum, tá nærri reglur á økinum 

verða gjørdar í kunngerð. Nevnast kann í hesum sambandi, at t.d. Noreg og ES-lond hava treytir 

um, at øll veiðan ella partar av veiðuni skal landast í flagglandinum hjá fiskifarinum. Endamálið 

við teirra skipanum er at stuðla undir fiskavirking og búskaparligt virksemi á landi í landspørtum, 

har fiskivinnan hevur stóran týdning. 

 

3.10 Annað tilfeingið 

Roknað verður við, at fremeftir verður tað ikki einans fiskur, ið hevur týdning sum mat- ella 

ídnaðarvøra, men at alt livandi tilfeingið í sjónum kann gagnnýtast við atliti at ílegu, 

ílegueginleikum og øðrum tilfari, tilfeingið inniheldur. Fyri at leggja upp fyri hesum, er ásett í 

lógaruppskotinum, at gagnnýtsla og leitan eftir øðrum havtilfeingi bara kann fara fram við 

góðkenning og møguligum gjaldi til føroyska samfelagið. 

Hetta eru nýggjar ásetingar í føroyskum lóggávum. Í altjóða høpi eru slíkar ásetingar ikki 

vanligar at finna enn, og tí er heldur eingin siðvenja á økinum. Hugsast kann, at í 

framtíðini verður neyðugt við broytingum, og verður tí skotið upp at gera ein heildarkarm 

um tilfeingið, soleiðis at hetta kann gagnnýtast á ein skipaðan hátt. 
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Ein vinna sum gagnnýtir hetta tilfeingið hevur ikki beinleiðis tilknýti til fiskivinnuna, sum vit 

kenna hana í dag. Tó verður hildið, at tað er rætt at taka hetta við inn í eina lóg um gagnnýtslu 

av tí sjótilfeingi, føroyingar hava at ræði yvir. 

 

3.11 Skipan og reglur í fiskiskapinum hjá føroyskum skipum 
Niðanfyri eru ásetingarnar í lógaruppskotinum, sum skipa fiskiskapin hjá føroyskum  

fiskiførum, stutt lýstur við atliti at tillagingum og nýskipanum í mun til verandi lóg. 

 

3.11.1 Loyvisskipanin og loyvissløg 

Í hesum lógaruppskotinum er grundarlagið undir loyvisskipanini tvey sløg av loyvum: 

veiðiloyvi og fiskiloyvi. 

Veiðiloyvi er góðkenning av ávísum fiskifari at reka vinnuligan fiskiskap. Veiðiloyvið fylgir 

skipinum. Eitt skip kann bert hava eitt veiðiloyvi, men kann hava fleiri fiskiloyvi. Fiskiloyvi er 

tann rættur, sum eigari av ávísum fiskifari fær at veiða úr ávísum livandi tilfeingi á ávísum 

leiðum í ávísum fiskiári. 

Grundtankin, tá veiðiloyvini gjørdust partur av føroysku fiskiveiðiumsitingini í 1987, var, at 

neyðugt er at avmarka atgongdina til fiskatilfeingið fyri at gagnnýta hetta skilagott. Um tað 

mundi vóru ongar almennar skipanir, sum beinleiðis skipaðu fiskiskapin við kvotum ella 

fiskidøgum. 

Við hesum lógaruppskotinum eru tvær tillagingar gjørdar í skipanini við veiðiloyvum: 

1) Í fyrra lagi verður skotið upp, at tað í framtíðini verður bert eitt slag av veiðiloyvi, sum er 

eitt generelt loyvi at reka vinnuligan fiskiskap undir føroyskum flaggi. Eftir verandi 

reglum eru fleiri sløg av veiðiloyvum. Veiðiloyvini til fiskiskap í føroyskum sjógvi eru 

flokkað eftir fiskiskapi, fiskaslagi og/ella reiðskapi. Til fiskiskap á leiðum uttan fyri 

føroyskan sjógv eru veiðiloyvini skilmarkað eftir geografiskum øki: sjóøkinum hjá 

Norska Kongaríkinum, sjóøkinum hjá Europeiska Felagsmarknaðinum, sjóøkinum hjá 

Baltisku londunum o.s.fr. 

Broytingin staðfestir gongdina seinastu árini, har tað í størri mun eru fiskiloyvini, ið 

eru    brúkt at skipa atgongd til ávísan fiskiskap ella ávísar fiskileiðir. 

2) Í seinna lagi verður skotið upp, at talið av veiðiloyvum verður avmarkað til talið, ið er, tá 

lógin kemur í gildi. Í lógini um vinnuligan fiskiskap er líknandi avmarking bert galdandi 

fyri fiskiskapin eftir botnfiski í føroyskum sjógvi. Frameftir verður høvuðsreglan, at 

heimild ikki er at skriva út fleiri nýggj veiðiloyvi aftur at teimum verandi. Talið av 

veiðiloyvum —og harvið fiskiførum - verður fryst fast. Og tá veiðiloyvi verða løgd saman 

ella fella fyri brúksskylduni, merkir hetta ikki, at veiðiloyvi eru tøk hjá øðrum at brúka. 

Høvuðsreglan er, at skip kunnu bert koma inn í flotan, um eitt av verandi fiskiførum fer 

út. Hetta merkir eisini, at um t.d. nýggjur fiskiskapur stingur seg upp, ella at 

vinnurekandi ætlar at royna nýggjar fiskileiðir, so er høvuðsreglan, at hetta bert 

kann gerast við fiskiførum, sum eru í flotanum og innan fyri verandi veiðiloyvistal. 

Hóast høvuðsregluna um avmarkanina av veiðiloyvum kunnu veiðiloyvir latast førum, 

sum ikki eru í verandi flota, kemur tað fyri, at Føroyar útvega sær nýggj fiskirættindi. 

Veiðiloyvini verða latin førum við eigarum, sum tilsamans uppfylla ávísar treytir, sum 

m.a. kunnu vera vinnuligar royndir, nýmenning, mest møguliga virðisøking, øll veiðan 

førd til lands, høg góðska, fiskar skynsamt. 
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3.11.2 Fiskidagaskipanin í føroyskum sjógvi og áseting av fiskidøgum 

Fiskidagaskipanin, sum er høvuðsamboðið í skipanini av fiskiskapinum eftir 

høvuðsfiskasløgunum toski, hýsu og upsa í føroyskum sjógvi heldur fram í hesum 

uppskotinum. 

 

Skotið verður upp at gera onkrar broytingar og tillagingar í skipanini. 

 

Eftir lógini um vinnuligan fiskiskap er tað Løgtingið, ið ásetir fiskidagatalið fyri hvørt fiskiár. 

Skotið verður upp at broyta hetta, so tað frameftir verður landssýrismaðurin, sum við 

kunngerð ásetir fiskidagar. 

 

Fiskidagatal verður ásett fyri somu bólkar sum í verandi lóg: 

 

Bólkur 2: Fiskiskapur við botntroli hjá fiskiførum við framtøkumegi 500 HK ella meira. 

   

Bólkur 3: Fiskiskapur við línu hjá fiskiførum størri enn 110 BT. 

 

Bólkur 4: Fiskiskapur við línu hjá útróðrarbátum millum 15 og upp til 110 BT. 

 

Bólkur 4T: Fiskiskapur við botntroli hjá úrtróðrarbátum  størri enn 40 BT og við 

framtøkumegi minni enn 500 HK. 

 

Bólkur 5: Fiskiskapur við húki hjá útróðrarbátum minni enn 15 BT. 

 

Sammett við verandi lóg eru heitini á bólkunum broytt eitt sindur, so tað er greiðari, hvat fyri 

slag av fiskiførum eru í hvørjum bólki. 

 

Eins og í verandi skipan verða fiskidagarnir í  bólkunum  2, 3, 4 og 4T tillutaðir sum egnir 

fiskidagar. Í bólki 5 verða fiskidagar latnir sum felags fiskidagar. 

 

Ásetta fiskidagatalið í hvørjum skipabólki er galdandi fyri fiskiskap á innaru fiskidagaleið, tó 

undantikið í bólki 2, har fiskidagar eru ásettir fyri ytru fiskidagaleið, sum bert kunnu nýtast  

til fiskiskap á ytru fiskidagaleið. 

 

Saman við heimildini til landsstýrismannin at áseta fiskidagatal, verður skotið upp at hava í 

lógini orðingar um, hvørji høvuðsatlit skulu takast, tá fiskidagar verða ásettir. Her er talan 

um lívfrøðilig, vistskipanarlig, samfelagsbúskaparlig og vinnubúskaparlig atlit. 

 

Viðmerkjast skal, at í lógaruppskotinum er ikki ásett, at fiskidagatalið skal ásetast fyri bara 

eitt fiskiár í senn. Eftir hesum er møguligt hjá landsstýrismanninum at áseta fiskidagar í 

kunngerð fyri t.d. trý ár í senn. Ætlanin er, at fiskidagatalið verður liður í eini 

fyrisitingarætlan, sum regulerar fiskiskapin eftirhøvuðsfiskasløgunum toski, hýsu og upsa í 

føroyskum sjógvi. Ein slík ætlan setir karmarnar fyri, hvussu fiskastovnarnir skulu røkjast, og 

hvussu fiskiskapurin skal skipast tey komandi trý árini. Í fyrisitingarætlanini verða ásetingar 

um, at hóast dagatalið verður sett fyri trý ár, so skal á hvørjum ári metast, um fyritreytirnar 

broytast, og neyðugt er við stillingum. Fyri at tryggja stabilitet verður lagt upp til, at dagatalið 

undir vanligum umstøðum ikki kann verða broytt við meira enn 5-10% frá einum fiskiári til 

næsta. 
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Skipanin við ráðgeving til landsstýrismannin í sambandi við áseting av fiskidøgum verður 

broytt nakað. Eftir uppskotinum skal Havstovan framvegis gera tilmæli eina ferð um árið. 

Vinnuliga tilmælið er eisini við í hesum lógaruppskotinum, tó so at Fiskidaganevndin verður 

broytt til Stovnsrøktarnevndin, sum umframt árligt tilmæli til landsstýrismannin um 

fiskidagar, eisini skal ráðgeva landsstýrismanninum um aðrar skipanir í fiskiskapinum eftir 

botnfiski í føroyskum sjógvi, herundir fiskiskap sum ikki eru undir dagaskipanini, friðingar 

og tekniskar veiðireglur. 

 

Høvuðsbroytingin í mannagongdum við áseting av fiskidøgum er, at skotið verður upp at seta 

eina Skipanarnevnd, ið m.a. skal hava sum uppgávu at lata landsstýrismanninum tilmæli um 

fiskidagar og aðrar fyriskipanir í fiskiskapinum eftir botnfiski í føroyskum sjógvi. Hendan 

nevndin samansjóðar vísindaliga tilfarið frá Havstovuni og vinnuliga tilmælið frá 

Stovnsrøktarnevndini og skal í viðgerð síni eisini taka atlit til búskaparlig viðurskifti. Hildið 

verður ikki, at tað gagnar nøkrum parti og ger støðutakanina hjá politisku skipanini trupla at 

fáa tvey tilmæli, sum vanliga eru langt frá hvørjum øðrum. Við uppskotinum um 

Skipanarnevnd verður miðað í móti, at landsstýrismaðurin fær eitt tilmæli frá nevndini. 

Yvirhøvur verður mett, at tað er gagnligt fyri avgerðartilgongdina og endaliga avgerð um 

fiskidagatal o.a. at hava ein pall, har avvarðandi partar kunnu koma til orðanna við sínum 

sjónarmiðum og metingum, og har møguleiki er at tinga seg fram til felags niðurstøður og 

felags tilmæli. Mett verður, at ein slíkur pallur kann vera við til at stuðla undir betri fatan 

millum vinnu, vísind og umsiting. 

 

Viðmerkjast skal, at bygnaður við Havstovu, Stovnsrøktarnevnd og Skipanarnevnd hevur 

verið fyrr. Í 2001 gjørdi Løgtingið tó av at avtaka Skipanarnevndina. 

Harafturat verður skotið upp at gera hesar teknisku stillingar og tillagingar í ásetingunum, 

sum hava við sjálvar bólkarnar í fiskidagaskipanini at gera: 

 Frameftir verða ikki høvuðsbólkar og undirbólkar í fiskidagaskipanini. Ístaðin verða 

bólkarnar teir bólkar, ið fiskidagatal verður sett fyri, tvs. bólkur 2, bólkur 3, bólkur 4, 

bólkur 4T og bólkur 5. Endamálið er at gera lógartekstin greiðari, uttan at innihald ella 

rættarstøðan hjá eigarunum av fiskiførum í hesum bólkum broytist. 

 Húkabátarnir, sum í lógini um vinnuligan fiskiskap eru í bólki 4A og 4B verða lagdir 

saman í ein bólk (bólkur 4, útróðrarbátar 15-110 tons). Grundin er m.a., at bátarnir í 4A 

og 4B annars virka undir eins treytum og reglum. Tí verður ikki mett, at grund er at 

býta hendan partin av útróðrarflotanum í tvey. Uppskotið broytir ikki rættarstøðuna 

hjá eigaranum av útróðarbátum 15-110 tons, t.d. við atliti at avhending av fiskidøgum 

ella flyting av veiðiloyvum. 

 

Fiskidagaskipan varð sett í verk í 1996 fyri veiði eftir botnfiski í føroyskum sjógvi. Fyrsta 

stigið varð tikið, tá landsstýrið í november 1995 setti eina nevnd við umboðum frá vinnuni og  

umsitingini at gera tilmæli um broyting í reguleringsskipanini fyri fiskiveiðuna á føroysku 

landleiðunum. Tilmæli hjá nevndini var, at í staðin fyri eina skipan við kvotum í nøgd av 

hvørjum fiskaslag sær, kemur ein skipan við egnum fiskidøgum fyri øll fult vinnuliga rikin 

fiskifør á føroysku landleiðunum. 

Uppskotið um broytingar í lógini um vinnuligan fiskiskap, sum landsstýrið legði fram í 1996, 

fylgdi í høvuðsheitum tilmælinum frá nevndini. 
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Hóast tað ikki beinleiðis er ásett í lógartekstinum ella viðmerkingunum til lógaruppskotið 

í 1996, so er vanlig fatan, at fiskidagaskipanin fyrst og fremst er ætlað at regulerað 

fiskiskapin hjá teimum bólkum av fiskiførum, sum søguliga mest høvdu roynt eftir toski, 

hýsu, upsa og kongafiski í føroyskum sjógvi. 

Skipanin ber í sær, at fyri hvørt fiskiár ásetir løgtingið fiskidagar fyri hvønn bólk av 

fiskiførum. Tillutaða fiskidagatalið til hvønn bólk var upprunaliga býtt javnt millum øll 

fiskiførini. Síðani er hædd tikin fyri avhendingum og samanleggingum av veiðiloyvum. Tí 

er og verður ymiskt, hvussu nógvar dagar, hvørt fiskifar hevur. 

 

Tørvur er á at eftirhyggja fiskidagaskipanina. Í tey 17 árini skipanin hevur verið í gildi, er 

eingin samlað eftirmeting gjørd av skipanini og øðrum reguleringum, hon virkar saman við. 

Arbeiðsbólkar og nevndir hava tikið tættir í skipanini upp, eitt nú fiskiorkunevndin í 2008 og 

økisfriðingar. 

 

Ætlanin er í næstum at taka stig til at fáa gjørt eina eftirmeting av allari skipanini av 

fiskiskapinum eftir botnfiski í føroyskum sjógvi í síni heild. Fiskidagaskipanin er ein 

sjálvsagdur partur av hesum, saman við økisfriðingum, tekniskum reguleringum og øðrum 

amboðum. Ein slík eftirmeting skal gerast við atliti at stovnsrøkt, búskapi og mannagongdum í 

sambandi við áseting av fiskidøgum, umsiting generelt og ráðgeving. 

 

3.11.3 Vegleiðandi býtið 

Vegleiðandi býtið í lógini um vinnuligan fiskiskap er ikki partur av hesum 

lógaruppskotinum. Lógin um vinnuligan fiskiskap ásetir, hvussu rætturin til tilfeingið á 

føroysku landleiðunum verður roknaður vegleiðandi hvørjum høvuðsbólki sær eftir 

prosentbýti av teimum ymisku fiskastovnunum. 

Býtið stavar frá kvotuskipanini miðskeiðis í 1990-árunum. Í 1997 varð býtið gjørt vegleiðandi. 

Undir kvotuskipanini 1994-1996 bar í prinsippinum til við ásetingini av kvotum at halda seg til 

lógarásetta býtið. Men tá farið var yvir til fiskidagaskipan, broyttist støðan. Fiskidagaskipanin 

er ætlað blandingsfiskiskapi eftir toski, hýsu, upsa og kongafiski, har tað ikki er hvørt einstakt 

fiskaslag, sum verður regulerað. 

Lógin um vinnuligan fiskiskap hevur ongar nærri ásetingar um, hvussu stór frávikini kunnu 

vera millum vegleiðandi býtið og staðfesta veiðusamansetingina hjá einstøku bólkunum, 

ella nær stig skulu takast til at at rætta býtið uppaftur og hvussu hetta skal gerast. 

Møguleikarnir hjá umsitingini við støði í verandi lóg at stilla veiðibýtið so tað samsvarar 

vegleiðandi býtið, eru avmarkaðar. 

Ístaðin fyri at skjóta upp amboð og heimildir at stýra veiðisamansetingini, verður skotið upp 

at strika vegleiðandi býtið úr lóggávuni. Grundgevingin er m.a., at hagtølini vísa, at 

veiðisamansetingin hjá hvørjum bólki og lutfalsliga býtið av ymisku fiskasløgunum millum 

bólkarnar kann skifta frá einum ári til næsta. Ein skipan at rætta býtið uppaftur, so tað 

samsvarar við vegleiðandi býtið kann vera torfør og tung at umsita. Ein onnur grundgeving 

er, at í hesum lógaruppskotinum eru aðrar ásetingar, sum tæna sama býtispolitiska 

endamáli. Til dømis eru ásetingar um, hvussu nógv fiskirættindi eitt felag ella einstaklingur 

í hvørjum bólki av fiskiførum kann hava ræði á eins og avmarkingarnar, sum eru fyri 

avhending av fiskidøgum millum bólkar av fiskiførum, herundir frá úrtróðarbátum undir 

110 tons til størri fiskifør og frá húki til trol. 

3.11.4 Annar botnfiskiskapur í føroyskum sjógvi 
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Fiskidagaskipanin fevnir ikki um alla botnfiskaveiðu undir Føroyum. Skotið verður tí upp at 

landsstýrismaðurin framhaldandi við kunngerð skal hava heimild at skipa annan fiskiskap 

eftir 

botnfisk í føroyskum sjógvi, t.e. beinleiðis fiskiskap eftir øðrum fiskasløgum, enn toski, hýsu 

og upsa, sum vanliga verða roknað, sum høvuðsfiskasløgini í fiskidagaskipanini. Heimildin 

fevnir eisini um at áseta m.a. heildarkvotur ella fiskidagar, og hvussu hesi verða býtt millum 

bólkar av fiskiførum, einstøk fiskifør og veiðihættir, umframt reglur um tal av fiskiloyvum, 

fiskileiðir, reglur um reiðskap og hjáveiðiavmarkingar fyri tosk, hýsu og upsa 

Nýggj áseting í hesum lógaruppskotinum er, at tá ið landsstýrismaðurin brúkar heimildina at 

skipa fiskiskap í kunngerð, skal hann taka atlit til m.a. skynsama røkt av fiskastovnum, mest 

møguliga virðisøking, rakstrar- og samfelagsbúskaparlig lønsemi, hjáveiða av øðrum fiski og 

djórum, søguligt virksemi hjá fiskiførum ella bólkum av fiskiførum, og skyldur og rættindi 

Føroya í millumtjóða avtalum og samstarvi. 

3.11.5 Annar fiskiskapur og fiskiskapur uttanfyri føroyskan sjógv 

Veiða eftir øðrum fiski enn botnfiski í føroyskum sjógvi og fiskiskapur uttan fyri føroyskan 

sjógv, snýr seg um fiskiskap hjá føroyskum skipum inni hjá øðrum londum, fiskiskap í altjóða 

sjógvi og fiskiskap av ferðandi stovnum (serliga svartkjaftur, makrel og norðhavssild), sum 

vanliga verður fiskaður í fleiri løgdømum. 

Føroysk skip, ið fiska inni hjá øðrum londum samsvarandi sínámillum fiskiveiðiavtalum, skulu 

halda seg til reglurnar sum galda fyri fiskiskap í økinum hjá viðkomandi landi. 

Treytirnar fyri fiskiskap í altjóða sjógvi verða sum høvuðsregla ásettar við samtyktum hjá 

økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum, sum t.d. NAFO og NEAFC. Her er fyrst og fremst 

talan um avmarkingar fyri fiskiskapin (kvotur ella fiskidagar) og eftirlitsreglur. 

 

Gongdin seinastu árini hevur verið, at reglur, sum hava við fiskiskap í altjóða sjógvi, ikki 

bert verða ásettar í regiónalum felagsskapum, men eisini í globalum bindandi sáttmálum. 

Dømi um hetta er FAO sáttmálin um tiltøk í havnum (Agreement on Port State Measures to 

Prevent,  

Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing), sum er ein bindandi 

sáttmáli fyri teir partar, ið hava staðfest hann. 

Føroyar eru ella hava verið partur av strandarlandasemjum um svartkjaft, makrel og 

norðhavssild. Hetta eru fiskastovnar, sum ferðast um sjómørk og verða fiskaðir í fleiri 

1øgdømum. Strandarlandaavtalurnar hava sett hámark fyri, hvussu nógv kann fiskast, og 

hvussu mest loyvda veiðan verður býtt millum partarnar. Ein partur av skipanini hevur verið, 

at londini gera sínámillum avtalu um at fiska partar av sínum kvotum inni hjá hvørjum 

øðrum. 

Lógaruppskotið ber í sær, at landsstýrismaðurin við kunngerð kann áseta skipanir og 

nærri reglur fyri fiskiskap hjá føroyskum skipum, sum ikki er reguleraður í lógini. 

3.11.6 Ferðavinnufiskiskapur 

Tørvur er á heimild í fiskivinnulóggávuni at gera nærri reglur fyri ferðavinnufiskiskap. 

Hetta er serliga galdandi í teimum førum, har talan er um fiskifør, sum ikki hava føroyskt 

veiði- ella fiskiloyvi. 

 

Í sambandi við at útlendsk ferðafólk ella ferðaskrivstovur koma higar við egnum fari og ætla 

sær at fiska, má heimild eisini vera fyri at gera undantak frá høvuðsregluni sum bannar 

fremmandum fiskiførum og ríkisborgarum at reka fiskiskap í føroyskum sjógvi. Tí verður 
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skotið upp, at landsstýrismaðurin fær heimild at lata serstøk loyvi í sambandi við ferðavinnu, 

og kann seta treytir um veiðinøgdir, sum kann veiðast og takast við av landinum, reiðskap, tal 

av reiðskap o.tíl. 

 

Væntast kann at tørvurin á reglum á økinum kann gerast størri tey næstu árini. Eitt av raðfestu 

økjunum hjá landstýrinum er uppraðfesting av ferðavinnuni. Endamálið er at økja munandi um 

ferðavinnuna í Føroyum. Tey komandi árini er ætlanin at leggja høvuðsdent á at marknaðarføra 

Føroyar sum ferðafólkaland. Ein av uppløgdu málbólkunum, sum hevur verið nevndur, eru fólk 

sum vilja fiska. 

 

3.12 Skipan og reglur í fiskiskapinum hjá smærru útróðrarbátunum 

Í hesum lógaruppskotinum vera grundreglurnar í skipanini av fiskiskapinum hjá smærru 

útróðrarbátunum varðveittar soleiðis, at tað framhaldandi verður lagt upp fyri, at smærru 

útróðarbátarnir (bólkur 5) virka undir øðrvísi fyritreytum og umstøðum enn størru skipini. 

Smábátarnir koma framhaldandi undir høvuðsregluna um, at fiskiloyvi krevst fyri at reka 

vinnuligan fiskiskap - t.e. at avreiða fong. Verður fiskað til húsbrúk krevst ikki fiskiloyvi. 

Skotið verður upp, at tær grundleggjandi ásetingarnar fyri umsiting av fiskiloyvum, og 

hvør kann fáa fiskiloyvi o.1., sum higartil hava staðið í kunngerð, verða settar í sjálva 

lógina. 

Landsstýrismaðurin hevur heimild til í kunngerð at áseta nærri reglur um skipan av 

fiskiskapinum hjá útróðrarbátum undir 15 tons, herundir skipan við 5A og 5B loyvum, og 

hvørjar treytir eru fyri at verða roknaður sum fult rikin útróðrarbátur. 

 

Nýggj lógaráseting er, at tá landsstýrismaðurin brúkar sína heimildir, skal hann hava atlit til 

serligu umstøðurnar og fyritreytirnar hjá smærru bátunum, m.a. soleiðis at serlig atlit verða 

tikin til tey, ið hava útróður sum livibreyð. Hetta merkir m.a., at skipanin við at teir fullriknu 

bátarnir eiga størra partin av fiskidøgunum í bólki 5, heldur fram. 

 

Reglurnar um at flyta fiskiloyvi hjá bátum á annan bát í sambandi við útskifting eigur eisini at 

verða partur av skipanini frameftir. Reglan um at tað ikki skal bera til at flyta tvey fiskiloyvi 

yvir á annan og størri bát verður varðveitt. 

 

Útróðrarbátar undir 15 BT royna ikki bert eftir toski, hýsu og øðrum botnfiski undir 

fiskidagaskipanini. Summir bátar hava eisini loyvi at royna eftir hummara. Hesin fiskiskapur er 

skipaður við hámarksveiði og kvotum. Tí verður skotið upp, at lógin eisini hevur eina generella 

heimild at seta reglur fyri fiskiskap hjá smærri útróðrarbátum, sum er uttan fyri 

fiskidagaskipanina, t.d. hummaraveiða. 

 

3.13 Avhending av fiskirættindum 

3.13.1 Reglur um flyting av veiðiloyvum 

Reglurnar um flyting og samanlegging av veiðiloyvum verða í høvuðsheitum varðveittar. Ein 

broyting er tó, at tað frameftir skal vera loyvt at flyta tvey ella fleiri veiðiloyvi frá fiskifari í 

fiskidagaskipanini á eitt ella fleiri fiskifør. T.d. at flyta trý veiðiloyvi á tvey skip, at flyta fýra 

veiðiloyvi á tvey skip o.s.fr. 

Eftir verandi reglum ber bert til at flyta í mesta lagi tvey veiðiloyvi á eitt skip við ongum 

veiðiloyvi. Mett verður ikki, at tað er talið av veiðiloyvum í sjálvum sær, sum hevur týdning, tá 
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veiðiloyvi verða flutt. Avgerandi er, at fiskiorkan/veiðievnini í skipanini ikki gerast størri, og 

at samlaða talið av veiðiloyvum ikki gerst størri. 

Grundreglan verður framhaldandi, at tá fiskifør, sum eru í dagaskipanini ella øðrum 

fiskiskapi eftir botnfiski í føroyskum sjógvi, verða skift út, skal fiskiorkan ikki gerast størri. 

 

Reglurnar um, at tað ikki ber til at flyta veiðiloyvi frá fiskifari undir 110 BT á fiskifar 

størri enn 110 BT, halda eisini fram óbroyttar. 

 

Eins og í lógini um vinnnuligan fiskiskap er meginreglan um fiskiorku ikki galdandi fyri 

fiskiskap eftir uppsjóvarfiski, rækjum og fiskiskap uttan fyri føroysku landleiðirnar, tað vil 

siga fyri tann partin av flotanum, sum ikki fiska botnfisk í føroyskum sjógvi, og har 

fiskiskapurin fyri tað mesta er skipaður við kvotum. 

 

Loyvishavarar fáa við hesum uppskotinum fleiri og rúmari møguleikar at kasta rættindi saman 

við at taka eitt ella fleiri fiskifør úr vinnu og savna rættindini á einum ella færri skipum. Hetta 

kann sum frá líður stuðla undir skynsaman rakstur og produktivitet. 

 

3.13.2 Reglur um avhending av egnum kvotum 

Skotið verður upp, at egnar kvotur skulu kunnu avhendast øllum øðrum fiskiførum í flotanum. 

Eftir lógini um vinnuligan fiskiskap kann egin kvota bert avhendast til fiskifør, ið hava 

fiskiloyvi til sama fiskiskap. 

Uppskotið ber í sær, at til dømis egin kvota av botnfiski í Barentshavinum kann avhendast til 

ein ísfiskatrolara ella línuskip. Línuskip við íslandskvotu skal kunnu avhenda kvotu til 

línuskip við veiðiloyvi, sum ikki hevur íslandskvotu. Svartkjaftakvota kann avhendast til 

fiskifør, ið frammanundan ikki hava svartkjaftakvotu. 

Mett verður at víðkaðir møguleikar at avhenda eginkvotur ger alla skipanina við keyp og sølu 

liðiligari, og at vinnan fær betri møguleikar at laga virksemið til tøkar fiskimøguleikar. Bæði 

við spesialisering við at leggja seg eftir einum slagi av fiskiskap, ella við at útvega sær onnur 

rættindi og við fjølbroyttari inntøkumøguleikum fáa fleiri bein at standa á. 

 

Hetta gevur eisini møguleikar at útvega sær rættindir á fleiri ymiskum leiðum og á tann hátt 

minka um vandan fyri at vera byrgdur inni til bert at kunna fiska á leiðum við vánaligum 

veiðilíkindum – eitt opið førosykt hav. 

 

3.13.3 Reglur um avhending av egnum fiskidøgum 

Reglurnar um avhending av egnum fiskidøgum verða broyttar so, at fiskidagar kunnu avhendast 

øllum øðrum føroyskum fiskiførum við veiðiloyvi. Eftir hesum kunnu egnir fiskidagar eisini 

avhendast fiskiførum, sum í dag ikki eru partur av fiskidagaskipanini í føroyskum sjógvi. 

Reglurnar um, at tað ikki ber til at flyta fiskidagar frá húki til trol og øvugt, og tvørtur um 

110- tons, verða varðveittar. Tá fiskidagar verða avhendaðir millum fiskifør við ymiskari 

fiskiorku/veiðievnum, skal leggjast upp fyri hesum við, at fiskidagar at flyta verða 

umroknaðir á ein hátt, sum avspeglar munin í veiðievnum. 

Ein broyting samanborið við verandi lóg er, at skotið verður upp, at strika sonevndu 3- 

mánaðar-regluna. Hendan regla ber í sær, at tá tríggir mánaðir eru eftir av fiskiárinum, er 

loyvt at avhenda fiskidagar millum lógarásettu bólkarnar, undantikið frá bólki 5. 

Hendan broyting verður m.a. gjørd vísandi til, at Fiskiorkunevndin í frágreiðing síni í 2008 

vísti á, at 3-mánaðar-reglan kann vera við til at skeikla fiskidagaskipanina, og at flyting av 
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fiskidøgum millum bólkar kann gera at veiðitrýst verður flutt til fiskiskap, har veiðitrýstið 

frammanundan er ov stórt. Tølini fyri avhending av fiskidøgum, tá tríggir mánaðir eru eftir 

av fiskiárinum og loyvt er at flyta millum bólkarnar vísa til dømis, at eitt skifti vórðu nógvir 

dagar fluttir úr bólki 2, partrolarar, til bólk 4T, trolbátar. Við hesum vórðu fiskidagar, 

ætlaðir partrolarum (upsadagar), brúktir av trolbátum, sum vanliga royna longri inni á 

grunninum, og eisini innan fyri 12 fjórðinga markið um summarið. 

Fyri at fyribyrgja at fiskidagaskipanin á hendan hátt verður skeiklað, er møguleikin at 

avhenda fiskidagar millum bólkarnar, tá tríggir mánaðir eru eftir av fiskiárinum, ikki tikin 

við í hesum lógaruppskotinum. 

 

4. Økisfriðingar 

Ein týdningarmikil partur av skipanini av fiskiskapinum í føroyskum sjógvi eru økisfriðingar. 

Friðingarnar hava ymisk endamál. Í summum førum er høvuðsendamálið lívfrøðiligt og 

stovnrøkt. Dømi um hetta eru tíðaravmarkað veiðibann á gýtingarleiðum, heilársfriðing av 

ávísum smáfiskaleiðum ella bráðfeingis veiðibann á leiðum við nógvum ungfiski. 

Í øðrum førum er endamálið meiri at halda ymiskan reiðskap atskildan, serliga húk og trol. 

Nógvar av friðingunum, ið vórðu settar inn í lógina miðskeiðis í 1990-unum, eru hýsu- og 

toskaleiðir, og sum eru stongdar fyri veiði við troli, við tí endamáli at verja húkaflotan. 

Í verandi regluverkið eru summar økisfriðingar ásettar í sjálvari lógini, meðan aðrar eru 

ásettar í kunngerðum við heimild í lógini. Talan er um friðingar, sum í tíð og innihaldi eru 

eins. T.d. eru leiðir, sum eru friðaðar fyri trol alt árið, lutvíst ásettar við lóg og lutvíst í 

kunngerð við heimild í lógini. 

 

Nevnast kann eisini, at serlig kunngerð er, sum bannar troling á ávísum leiðum fyri at 

varðveita økir við korallum. 

 

Hetta lógaruppskotið ber í sær, at trolfriðingarnar, sum hava verið ásettar við lóg, verða tiknar 

úr aftur lógini og í staðin í lýstar í kunngerð, eins og mannagongdin var áðrenn 1996. 

 

Heimildin hjá landsstýrismanninum í lógini um vinnuligan fiskiskap at áseta reglur um 

økisfriðingar og friðingartíðir heldur óbroytt fram í hesum lógaruppskotinum. 

 

Hetta verður gjørt m.a. við tilvísing til kravið um, at lógarverkið skal vera einfalt, 

greitt og gjøgnumskygt. Mett verður t.d. ikki, at tað borgar fyri gjøgnumskygdari og 

greiðari lóggávu, at ein skipan har ymiskar økisfriðingar, sum við atliti at endamáli, 

innihaldi og málbólki eru eins, antin eru ásettar í lógini ella við kunngerð við 

heimild í lógini. 

Mett verður eisini, at ein skipan við at kunna áseta økisfriðingar í kunngerð er hóskiligari 

fyri at seta í verk friðingar ella at gera tillagingar í verandi friðingum, sum hava eitt 

beinleiðis stovnsrøktarendamál, eitt nú vernd av smáfiski og ungfiski. Harumframt verður í 

størri mun gjørligt at samskipa ymisku økisfriðingarnar, so sum gýtingarfriðingar, vernd av 

ungfiski, korallir osfr. 
 

Tær grundleggjandi økisfriðingar — eitt nú bannið móti troling innan fyri 12 fjórðingar og at 

ásetingin um at línuskip ikki hava loyvi at royna við línu innan fyri 6 fjórðingar — eiga ikki at 

broytast. 
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Hugsanin er heldur ikki, at tær grundleggjandi økisfriðingarnar, sum mest eru gjørdar fyri at 

halda ymisk sløg av reiðskapi atskild, eiga at broytast í tíð og ótíð. Tó kann talan vera um 

smávegis stillingar og tillagingar, um mett verður, at umstøðurnar eru broyttar,  og tá tað ikki 

verður mett at nerva upprunaligu ætlanina við friðingini. 

 

5. Royndarfiskiskapur 

Skipanin við veiði- og fiskiloyvum og flestu ásetingarnar í lóg og í kunngerðum eru ætlaðar 

vinnuligum fiskiskapi. 

Praktiskar og vísindaligar fiskiroyndir er ein týdningmikil liður í menning og nýskapan í 

vinnuni. Talan kann t.d. vera um at royna reiðskap, at royna eftir ótroyttum fiska- ella 

djórasløgum ella at fiska á nýggjum leiðum. 

Til slíkar royndir er neyðugt við eini heimild í lógini til serlig royndarloyvi, sum t.d. gevur 

undantak frá teimum avmarkingum, sum annars eru í lógini og kunngerðum. Hendan 

heimildin kann eisini brúkast til fiskiskap, sum liður í undirvísingar- ella 

menningarætlanum, er ætlaður skúlum, har fiskiveiða, virking av fiski o.t. er ein partur av 

undirvísingini, umframt verkætlanum sum ikki beinleiðis eru tengdar at praktiskum 

fiskiroyndum, og sum so ikki hava vinnuligan fiskiskap sum endamál. 

Til kanningar og royndir, Havstovan ger, krevst ikki serligt loyvi frá Fiskimálaráðnum. 

Við hesum lógaruppskotinum verður miðað eftir at gera verandi lógarkarmar fyri 

royndarfiskiskap greiðari. Grundsjónarmiðið er, at fyri at kunna lata royndarloyvi, skal 

vera talan um royndir, ið at hava eitt menningar- og nýskapanarmál. Royndirnar skulu 

útvega okkum nýggja lívfrøðiliga/vistfrøðiliga og tekniska vitan, sum kann vera 

grundarlag undir menning av vinnuligum fiskiskapi og virksemi. 

Eftir uppskotinum kann loyvi bert vera latið til royndir og verkætlanir í samanlagt trý, tó 

mesta lagi upp til eitt ár í senn. Ávegis skulu metingar gerast, um tað er grundarlag fyri 

framhaldandi royndarloyvi. 

Høvuðsreglan er, at bara føroysk fiskifør, við veiði- og fiskiloyvi, kunnu fáa serstakt loyvi til 

royndarfiskiskap. Heimild er tó at víkja frá hesum kravi, t.d. um talan er um royndir, 

sum krevja serlig fiskifør ella tøkni, sum ikki er tøk í føroyska flotanum. 

Í sambandi við avgreiðslu og umsiting av málum um royndarloyvi er umráðandi at hava 

reglur og mannagongdir m.a. fyri at tryggja, at royndirnar fara fram á ein skipaðan hátt. Tí 

er heimilað landsstýrismanninum at áseta í kunngerð nærri reglur um mannagongdir og 

treytir í umsitingini av royndarloyvum. 

 

6. Kærumøguleikar 

Skotið verður upp at skipa eina fiskivinnukærunevnd. Nevndin verður samansett við 3 limum, 

einum løgfrøðingi, einum fiskiveiðikønum og einum skipakønum. 

Allar avgerðir, sum Vørn tekur eftir lógini ella eftir reglum, ásettar við heimild í lógini skulu 

kunnu leggjast fyri kærunevndina í fiskivinnumálum. Avgerðir hjá kærunevndini kunnu ikki 

leggjast fyri annan fyrisitingarmyndugleika, men kunnu altíð leggjast fyri rættarskipanina. 

Ætlanin er, at nevndin fær skrivarahjálp frá Føroya Kærustovni. 

 

7. Áseting um eftirlit og revsing 

Ásetingarnar í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap um eftirlit og revsing verða førdar víðari 

tó við nøkrum dagføringum. Ein broyting er, at landsstýrismaðurin kann heimila Vørn at 
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viðgera mál um brot á lógina við fyrisitingarligum sektaruppskoti. Soleiðis kann mál 

avgreiðast endaligt av Vørn, um viðkomandi góðtekur at rinda bót, møguligan inndrátt og 

møguligan málskostnað. Mál um brot á lógina kunnu bert avgreiðast á henda hátt, um tann, 

sum hevur fram brotið, góðtekur sektaruppskotið. Verður sektaruppskotið ikki góðtikið, 

verður málið latið fútanum. 

 

Ummæli 

Lógaruppskotið hevur ikki verið til hoyringar. 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 

Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri landið 

Onkrar av teimum nýskipanunum, ið eru partur av hesum lógaruppskotið, kunnu í ávísan mun 

hava fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri landið. 

Mett verður ikki, at stórvegis eykakostnaður stendst av at umsita brúksskylduna. 

Neyðugu upplýsingarnir verða skrásettir, sum er, og kunnu við smávegis umskipanum 

lagast til eftirkanningarnar. 

Nýggja økið í lógini um gagnnýtslu av øðrum havtilfeingi kann gera, at tørvur verður á at fáa 

skipaðar mannagongdir á hesum øki, Helst verður neyðugt at dagføra fyrisitingarliga 

førleikan á hesum øki, og at arbeiðsorka við serkunnleika verður sett á økinum. Til tess 

krevst størri fíggjarorka til fyrisitingina. Samanlagt má tó metast, at spyrst vinnuligt virksemi 

burtur úr gagnnýtslu av hesum partinum av náttúrutilfeinginum, kann tað sum frá líður 

gerast ein inntøkukelda hjá landinum. 

Eftir uppskotinum kann landsstyrismaðurin geva Vørn heimild at seta fram sektaruppskot í 

sambandi við revsimál. Í tann mun landsstýrismaðurin nýtir hesa heimild, kann viðgerðin 

av fyrisitingarligum sektaruppskoti hjá Vørn krevja økta arbeiðsbyrðu og tørv á 

arbeiðsorka við kunnleika á økinum. 

Heimildin at áseta avgreiðslugjøld fyri fiskiloyvi o.tíl. kann, alt eftir hvussu 

myndugleikin velir at figgja avgreiðslu og líknandi virksemi við gjø1dum, geva inntøkur 

til landið. 

Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur 

Uppskotið hevur í sjálvum sær ikki figgjarligar og umsitingarliga avleiðingar fyri føroyskar 

kommunur. 

Fíggjarligar og umsitingarligar avleiöingar fyri vinnuna 

Við hesum uppskotinum verða reglur og mannagongdir í sambandi við flyting og avhending av 

veiðiloyvum og kvotum broyttar á summum økjum. Mett verður ikki, at hetta fær negativar 

avleiðingar fyri vinnuna. Broyttu reglurnar um at avhenda og flyta fiskirættindi, kunnu hava 

gagnliga ávirkan á møguleikarnar hjá vinnuni at laga virksemi til tøkar fiskimøguleikar. 

Hetta uppskotið ber í sær at útlendingar ikki kunnu eiga í føroyskum fiskiførum, og at allur 

eginpeningurin, herundir partapeningurin og ábyrgdarpeningurin skal vera á føroyskum 

hondum. Hetta kann ávirkað møguleikarnar hjá vinnuni at figgja íløgur og virksemi 

annars. 
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Ein partur av uppskotinum er ein víðka heimild at taka avgreiðslugjø1d, so at hon umframt 

útskriving av fiskiloyvum og avhendingar av kvotum og fiskidøgum, eisini fevnir um 

flytingar av veiðiloyvum. Eftir uppskotinum er eisini heimild at taka avgreiðslugjøld fyri 

váttanir o.tíl., ið eftirlitsmyndugleikin veitir borgarum og sum krevja ávíst 

eftirkanningararbeiði. Avleiðingarnar fyri vinnuna vera alt eftir, hvussu myndugleikin velur 

at figgja avgreiðslu og líknandi virksemi við gjøldum. 

Eftir uppskotinum kann vinnan verða áløgd at rinda allar útreiðslur av eygleiðarum, sum verða 

kravdir umborð á før. Higartil hevur verið heimild fyri at krevja endurgoldið útreiðslur av løn, 

kosti og uppihaldi umborð. Broytingin at allar útreiðslur kunnu krevjast endurgoldnar, kann 

bera í sær meirkostnað fyri vinnuna. Talan kann verða um at gjalda útreiðslur til eitt nú 

trygging, ferðaútreiðslur, búna og trygdarútgerð. 

Vørn hevur higartil goldið fyri flutningin av data um fylgisvein. Hetta verður við hesum 

broytt soleiðis, at førini sjálvi rinda fyri knattstøðufráboðanir, sum eru kravdar um 

fylgisveinaskipanina. Viðmerkjast kann, at útreiðslan hjá Vørn av hesum samskifti fyri 

allan flotan hevur verið uml. 600.000 kr. um árið. 

Umhvørvisligar avleiðingar 

Uppskotið hevur ikki umhvørvisligar avleiðingar. 

Serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk øki í 

landinum 

Mett verður ikki, at uppskotið í sjálvum sær hevur serligar figgjarligar, umsitingarligar ella 

umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella 

felagsskapir. 

Millumtjóða sáttmálar 

Uppskotið miðar eftir, at fyrisitingin av tilfeinginum fer fram í samsvari við millumtjóða 

sáttmálar, avtalur og reglur, sum Føroyar eru partur av. Ávísir fiskastovnar ferðast um 

fiskimark ella eru í altjóðasjógvi, og eiga Føroyar at virða avtalur og sáttmálar á hesum 

økjum. 

Leggur uppskotið fólki skyldur, t. d. upplýsingarskyldu, skrásetingarskyldu ella krøv um loyvi 

Uppskotið í sjálvum sær áleggur ikki fólki fleiri skyldur enn tær í lógini um vinnuligan 

fiskiskap. Tað verður framhaldandi so, at t.d.loyvi krevst til vinnuligan fiskiskap. Umframt 

at verandi skyldur framhaldandi vera galdandi, áleggur uppskotið fólki aðrar skyldur, eitt nú 

at søkja um loyvi, í sambandi við at annað havtilfeingi skal gagnnýtast. 

 

Leggur uppskotið heimildir til annan landsstýrismann 

Uppskotið leggur ikki heimildir til annan landsstýrismann. 

Fær almenni myndugleikin atgongd til privata ogn 

Uppskotið gevur ikki almenna myndugleikanum atgongd til privata ogn. 
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 Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

sam- 

felagsbólkar/ 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar/ 

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 

Nei 
 

Nei 
 

Nei Nei 
 

Nei 

Sosialar 

avleiðingar 

     
Nei 

  

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

Til § 1. 

Lógin fevnir um at gagnnýta alt livandi tilfeingið, sum er í sjónum og í og á havbotninum og 

natúrliga hoyrir heima har. Talan er sostatt bæði um fisk, skeljadýr, krabbadýr, og plantur 

v.m. 

Lógin fevnir eisini um at gagnnýta arvafrøðiligt tilfar, ið stavar frá tilfeingi, sum lógin 

fevnir um. 

Havsúgdjór og fuglur eru tó ikki fevnd av hesi lóg. Heldur ikki aling av djórum og 

plantum.  

Talan er um gagnnýtslu í føroyskum sjógvi og gagnnýtslu hjá fiskiførum undir føroyskum 

flaggi 

uttanfyri føroyskan sjógv. Lógin fevnir tískil eisini um gagnnýtslu í altjóða sjógvi og sjógvi 

hjá øðrum londum. 

Samanborið við lógina um vinnuligan fiskiskap verður orðingin "føroysku landleiðirnar" 

ikki nýtt, men í staðin "føroyskur sjógvur". Innihaldið í orðingini er tó tað sama. Talan er 

um leiðirnar innanfyri føroyska fiskimarkið, sum tað er ásett við Anordning nr. 598 frá 

21. desember 1976, sum seinast broytt við Anordning nr. 888 frá 17. september 2009, sí 

allýsing § 3, stk. 1. 

Í mun til lóg um vinnuligan fiskiskap fevnir lógin eisini um gagnnýtslu, sum ikki er 

vinnulig. Lógin staðfestur tó framhaldandi í § 6, stk. 3, at tað ikki krevst loyvi at veiða til 

húsbrúks. Soleiðis verður rætturin at søkja sjógvin og fiska til húsbrúks ikki skerdur. 

Hinvegin kann tørvur verða á reguleringum av gagnnýtslu, sum ikki er vinnulig, eitt nú at 

bannað ávísum reiðskapi, ella at friða ávís øki. Eisini er tørvur á reglum fyri 

ferðavinnufiskiskap, sum ikki nýtist av vera beinleiðis vinnuligur fiskiskapur. 

Í mun til lóg um vinnuligan fiskiskap fevnir lógin ikki um at gagnnýta livandi tilfeingið í 

áum og vøtnum. Uppskot er gjørt til serstaka lóg um fiskiskap í áum, vøtnum, ósum og 

løkum. 
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Til § 2. 
Í hesi grein vera nøkur hugtøk, sum verða nýtt í lógini, allýst. Talan er í høvuðsheitum 

um somu allýsingar, sum í verandi lóg. 

Stk. 1. Føroyskur sjógvur er sjóleiðirnar innanfyri føroyska fiskimarkið, sum ásett í kongligari 

fyriskipan nr. 598 frá 21. desember 1976 "om fiskeriterritoriet ved Færøerne", sum 

seinast broytt við kongligari fyriskipan nr. 888 frá 17. september 2009. Hetta er økið út á 

200 fj. úr grundlinjunum ella til "miðlinjurnar" har tað er styttri enn 400 fj. millum londini. 

Lóg um vinnuligan fiskiskap nýtti heitið landleiðirnar. Innihaldsliga er ongin broyting í 

hesum. Ytra landleiðin og innara landleiðin er tað sama sum sjóleiðirnar innanfyri 

føroyska fiskimarkið. 

Stk. 2. Vinnuligur fiskiskapur verður allýstur sum fiskiskapur har ætlanin er at avreiða 

veiðu. Tað vil siga, at um veiðan verður seld, ella um fiska verður við tí endamálið at selja 

veiðina heilt ella partvíst, so er talan um vinnuligan fiskiskap. Hetta merkir eisini at veiða 

til húsbrúks er ikki vinnuligur fiskiskapur. Tað er ikki avgerandi eftir hesi lóg, um 

fiskiskapurin út frá einum búskaparligum sjónarmiði er vinnuligur, tað vil siga gevur yvirskot 

og ber íløguna. Avgerandi er bert eftir hesi lóg, um ætlanin er at avreiða veiðu. 

Stk. 3. Veiðiloyvi er góðkenning av ávísum fiskifari at reka vinnuligan fiskiskap 

undir føroyskum flaggi, ið eigari av fiskifari fær. Ongin kann reka vinnuligan fiskiskap 

uttan hetta loyvið, sbrt. § 4, stk. 1. Tó er bólkur 5 undantikin kravinum, um veiðiloyvi. 

Sama fiskifar kann bara hava eitt veiðiloyvi, men kann hava fleiri fiskiloyvir. Samanborið 

við gomlu reglurnar, har veiðiloyvi vóru flokkaði eftir fiskiskapi, fiskaslagi og/ella 

reiðskapi og eftir geografiskum øki, verður í hesum lógaruppskotinum skotið upp, at tað 

framyvir bert er eitt slag av veiðiloyvi, sum gevur ávísa fiskifarinum rætt at reka 

vinnuligan fiskiskap undir føroyskum flaggi. 

Veiðiloyvi verður givið eigara av ávísum fiskifari til ávíst fiskifar. Verður fiskifarið selt, 

vanlig ella tvungin søla fer fram, fær nýggi eigarin veiðiloyvi um hann lýkur treytirnar, t.d. 

treytirnar fyri at eiga fiskifar undir føroyskum flaggi. Hetta hevur í nógv ár verið umsitingarlig 

siðvenja og verður nú staðfest í lógini. 

Veiðiloyvi verða sbrt. uppskotinum ikki givin til ávísan fiskiskap, men eru tað 

fiskiloyvini, sum avgera, hvørjar fiskimøguleikar skipið hevur. 

Stk. 4. Fiskiloyvi er tann rættur, sum eigari av ávísum fiskifari fær at veiða ávíst livandi 

tilfeingi á ávísum leiðum í ávísum fiskiári, við hesum fiskifari. Fiskiloyvi vera í mun til 

veiðiloyvi útskrivað á hvørjum ári, tá fiskiárið ella kvotuárið byrjar. Fiskiloyvið ásetir ítøkiligu 

fiskirættindini hjá einstaka eigaranum av fiskifari tað árið, og er avmarkað til bara tað eina 

árið. 

Stk. 5. Her verður greinað, hvat ein fiskidagaskipan er. Í eini fiskidagaskipan er tað 

veiðiorkan, sum verður regulerað. Grundsjónarmiðið er, at eitt fiskifar fremur eitt ávíst 

veiðitrýst hvønn fiskidag, og fyri at avmarka veiðitrýstið, verður hámark sett fyri, hvussu 

nógvar dagar hvørt fiskifar, ella bólkur av fiskiførum, kann fiska. 

Fiskidagaskipan er - saman við økisfriðingum og tekniskum reguleringum - høvuðsamboðið í 

stýringini av botnfiskiskapinum føroyskum sjógvi. Hesin fiskiskapur er ein 

blandingsfiskiskapur, har høvuðsfiskasløgini eru toskur, hýsa og upsi. Partur av 

botnfiskiskapinum er tó uttanfyri dagaskipanina. Garnaveiðan eftir havtasku og svartkalva 

er t.d. regulerað við garnatali og hjáveiðuhámarki fyri tosk, hýsu, upsa og kongafisk. 
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Fiskadagaskipan er eisini karmurin um annan fiskiskap enn í botnfiski í føroyskum sjógv, 

m.a. í rækjuveiðuni við Svalbard. Har hava føroysk fiskifør møguleika at fiska av eini 

fiskidagakvotu. 

Stk. 6. Felags fiskidagar eru fiskidagar, sum ein bólkur undir einum hevur rætt at veiða. 

Stk. 7. Egnir fiskidagar eru teir fiskidagar, sum eru latnir eigara av einum ávísum fiskifari 

at veiða. 

Stk. 8. Ein fiskidagur verður roknaður í tímum frá tí, at túrur byrjar til túrur endar. Tó 

verður ein túrur altíð roknaður sum minst ein fiskidagur. Talið av brúktum fiskidøgum í 

fiskiárinum verður gjørt upp fyri allar túrarnar undir einum við at býta samlað brúkt tímatal 

við 24, tó so, at hædd verður tikin fyri, at hvør túrur telur minst ein fiskidag. 

Fiskidagar í bólki 5 vera gjørdir upp á tann hátt, at hvør túrur telur ein fiskidag uttan mun til, 

hvussu nógvar tímar fiskifarið hevur brúkt. 

Tað merkir fyri bólk 5, at hóast báturin er úti í 2-3 dagar, telur hetta bara fyri 1 fiskidag. 

Stk. 10-19. Ein kvotuskipan ber í sær, at hámark verður sett fyri, hvussu nógv kann fiskast, ella 

hvussu nógv kann takast úr hvørjum fiskastovni. Mest loyvd veiða er tann samlaða nøgdin 

av ávísum livandi tilfeingi, sum veiðast kann í einum fiskiári. Heildarkvotan er tann partur av 

mest loyvdu veiðini, sum fiskifør undir føroyskum flaggi hava rætt at veiða. Heildarkvotan 

verður síðani býtt út sum egin árskvota ella til bólkar av fiskiførum, sum felags árskvota ella 

sum felagskvota við hámarki. 

Kvotuskipan er vanligasta stýringin í fiskiskapinum hjá føroyskum skipum uttan fyri føroysku 

landleiðirnar. Tey rættindi, ið føroyskir myndugleikar samráða seg til við onnur lond, eru í 

flestu førum fingin til vega soleiðis, at føroysk skip kunnu fiska eina ávísa nøgd av ávísum 

fiskasløgum í norskum, russiskum, íslendskum og ES-sjógvi. Fiskiskapurin hjá 

uppsjóvarflotanum av ferðandi fiskastovnum (makrelur, sild og svartkjaftur) er skipaður við 

kvotum, sum Føroyar hava rætt til sambært strandarlandasemjum. Fiskiskapurin eftir føroysku 

uppsjóvarkvotunum er fyri tað mesta skipaður við egnum árskvotum. 

Einasti fiskiskapur í føroyskum sjógvi, ið er skipaður við heildarkvotum og felags 

árskvotu/egnum kvotum, er hummaraveiðan hjá smærru útróðrarbátunum. 

Til § 3. 

Stk. 1. Í lógini um vinnuligan fiskiskap er orðingin "ogn Føroya fólks" nýtt. Í hesum 

lógaruppskotinum er orðingin "ogn landsins" nýtt. Til samanbering kann nevnast, at í 

kolvetnislógini verður orðingin "hoyrir Føroya landi til" nýtt. 

Henda nýggja orðingin inniheldur sum so ikki annan týdning enn tann gamla, men er 

ein roynd at neyvlýsa týdningin. 

Tað, sum býr undir hesum orðingunum, er, at landið hevur løgfrøðiligt ræði (retlig 

råden). Talan er um at staðfesta, at viðkomandi tilfeingi ikki er privat ogn, at staðfesta 

heimildina, ið landsins myndugleikar, Løgting og Landsstýri, hava at skipa fyri 

gagnnýtsluni av tilfeinginum og møguleikan at staðfesta ávísar brúksreglur. 

Føroya Løgting hevur ræðisrættin til tilfeingið og hevur við hesi lóg sett fortreytirnar fyri 

fiskiskapi og aðrari gagnnýtslu av tilfeinginum úr havinum, og letur landsstýrismanninum 

heimild at áseta nærri treytir og rættindi fyri fiskiskapi v.m. 
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At tilfeingið er ogn landsins merkir, at tilfeingið er ogn hjá føroysku tjóðini — ein 

samfelagsogn — sum eigur at verða gagnnýtt soleiðis, at virðið av hesum tilfeingi 

verður øllum tí føroyska samfelagnum at frama. Orðingin "ogn landsins" førir ikki við sær, 

at allir borgarar landsins kunnu krevja sín part av tilfeinginum og krevja sín rætt til at 

gera nýtslu av hesum tilfeingi, men inniber, at gagnnýtslan skal tæna áhugamálunum hjá 

fjøldini. Fyri at tæna áhugamálunum hjá fjøldini, er neyðugt at avmarka atgongdina 

til at gagnnýta tilfeingið. Avmarkingin fer fram á tann hátt, at veitt vera rættindi til at 

troyta tilfeingið. Rættindini talan er um, veita ikki ognarrætt til tilfeingið, men er ein 

rættur at gera brúk av tilfeinginum. 

Ognarrætturin til tilfeingið verður grundaður (etableret), tá fongurin er komin innanborða. 

Stk. 2. Í lógini frá 1994 var orðingin, at "rættindi fingin í fiskiloyum gevur ikki 

einstaklingum ella samtøkum av einstaklingum ognarrætt" brúkt, og víðari var sagt í 

viðmerkingunum, at talan var um ein brúksrætt. Við hesum verður staðfest, at talan er um 

loyvisrættindi (licens) til fiskiskap. Hesi loyvisrættindi hava tann eginleika, at tey kunnu 

avhendast við teimum treytum, lógin setir, men tey kunnu ikki setast í veð. Tann, ið fær 

slíkan loyvisrætt, hevur eisini skyldu til at gagnnýta tey rættindi, ið fylgja loyvinum. 

Ásetingin skal harumframt tryggja, at landið framhaldandi hevur ræði á tilfeinginum, og at 

einstaklingar ella feløg ikki kunnu fáa ognarrætt til tilfeingið, men loyvi at gagnnýta 

tilfeingið í avmarkað tíðarskeið. 

Stk. 3. Hóast fiskirættindi kunnu handlast, verður positivt ásett í lógini, at fiskirættindi, 

givin í fiskiloyvum, kunnu ikki setast í veð. Orsøkin til hesa áseting er, at rætturin til at 

gagnnýta tilfeingi, sum er ogn landsins, skal ikki kunna setast í veð, og harvið møguliga 

ikki sjálvboðin verða flutt til annan persón enn tann, sum hevur fingið hesi rættindi. 

Ásetingin skal eisini undirstrika, at talan er um ogn landsins, sum einstaklingar fáa 

loyvisrætt at gagnnýta í ávíst tíðarskeið. Fyri at tryggja at rættindini ikki sjalvboðin verða 

flutt til annan persón enn tann, sum hevur fingið hesi rættindini, er eisini neyðugt at verja 

rættindini fyri rættarsókn, so sum úttøku ella líknandi frá ognarum (kreditorum). 

Til § 4. 

Stk. 1. Høvuðsreglan er, at einki skip ella bátur kann reka vinnuligan fiskiskap uttan at hava 

veiðiloyvi og fiskiloyvi. Sama fiskifar kann bara hava eitt veiðiloyvi, men kann hava fleiri 

fiskiloyvir. 

Í føroyskari fiskivinnuumsiting vórðu veiðiloyvi sett í verk fyri at avmarka tilgongdina til 

vinnuna og á tann hátt sleppa undan trupulleikanum við fríari atgongd og trároyndum 

fiskastovnum. Men veiðiloyvi einsamalt loysir ikki trupulleikan, um tilfeingið er avmarkað. 

Neyðugt er í slíkum førum at avmarka veiðuna til hvørt loyvi ella hvørt fiskifar. Vanligt 

er at gera hetta við kvotum ella við fiskidøgum. 

Fyri at kunna reka vinnuligan fiskiskap, er somuleiðis neyðugt at hava fiskiloyvi. Sí eisini 

viðmerkingarnar til kapittul 2 um allýsingar. 

Hevur eigari av ávísum fiskifari veiðiloyvi til fiskiskap við hesum fiskifari, kann hann fara  

til fiskiskap, um hann hevur fiskiloyvi. Fiskiloyvi ásetir tann rætt eigari av ávísum fiskifari 

hevur til at fiska. Eigari av ávísum fiskifari kann hava fleiri fiskiloyvi til hetta fiskifar. 

Ásetingarnar í fiskiloyvinum kunnu m.a. umfata: dagar, kvotur, reiðskap, leiðir og 

tíðaravmarkingar.  
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Høvuðsreglan er, at fiskiloyvi bara verður givið til persónar ella feløg, sum eiga fiskifar, sum 

hevur veiðiloyvi. Undantikið hesa reglu eru loyvir givin í heilt serstøkum førum, tá talan er 

um loyvir til royndarfiskiskap (sí § 45). 

Eitt fiskifar kann hava fleiri fiskiloyvi. Tey rættindi, sum eru ásett sum egnar kvotur 

ella egnir fiskidagar í fiskiloyvinum kunnu avhendast, uttan at fiskifarið verður 

avhendað. Fiskiloyvi verður tó altíð tengt at einum ávísum fiskifari, soleiðis at ikki ber til 

at avhenda til ein, ið ikki hevur fiskifar, sum hevur veiðiloyvi. 

Stk. 2. Bólkur 5 nýtist ikki veiðiloyvi fyri at reka vinnuligan fiskiskap, men bert fiskiloyvi. 

Stk. 3. Veiða til húsbrúks kann fara fram uttan veiðiloyvi og fiskiloyvi. Hugsanin við 

ásetingini er at tryggja, at rætturin hjá einum og hvørjum at søkja sjógvin til egna nýtslu, 

ikki verður skerdur. 

Til § 5. 

Skotið verður upp, at talið av veiðiloyvum í øllum føroyska fiskiflotanum verður fryst fast til 

talið sum er í gildi, tá lógin kemur í gildi. Við hesum er ikki heimild at skriva út fleiri 

veiðiloyvið afturat teimum verandi. Nýggj skip kunnu bert koma inn í flotan um eitt av 

verandi fer út. 

Lógin um vinnuligan fiskiskap hevur áseting, sum sigur, at talið av veiðiloyvum í tí 

partinum av flotanum, sum er undir fiskidagaskipan og skipan við hjáveiðu eftir 

botnfiskasløgum í føroyskum sjógvi, er talið sum var 1. januar 1995. Fyri allan annan 

fiskiskap er eingin lógaráseting um avmarking í talinum av veiðiloyvum. Í allarflestu førum 

hevur atgongdin til ávísan fiskiskap tó verið avmarkað í kunngerðum ella at fyrisitingarlig 

siðvenja hevur verið ikki at lata nýggja loyvi aftur at teimum verandi. Hetta hevur m.a. 

verið galdandi í fiskiskapinum eftir rækjum, botnfiski í Barentshavinum og uppsjóvarfiski 

áðrenn 2010. Uppskotið er tí ætlað at staðfesta hendan praksis. 

Grundgeving fyri at frysta talið av veiðiloyvum í øllum fiskiflotanum fast er, at við hesum er 

atgongdin til at reka vinnuligan fiskiskap avmarkað. Hetta verður mett at tæna lívfrøðiliga 

endamálinum í lógini, tí ásetingin saman við øðrum stýringsamboðum kann vera við til at 

forða fyri, at royndin verður størri enn fiskastovnarnir tola. Harafturat hevur ásetingin eitt 

búskaparligt sikti við tað, at hon er við til at forða fyri, at ov nógv orka kemur inn í flotan til at 

troyta avmarkaðu fiskastovnarnar. 

Viðmerkjast skal, at samstundis, sum skotið verður upp, at talið av veiðiloyvum verður fryst 

fast í øllum flotanum, verður skotið um at gera reglurnar um møguleikarnar fyri avhending av 

fiskirættindum smidligari (sí kap. 8 og viðmerkingarnar til hesar greinar). 

Verður veiðiloyvi flutt ella lagt saman samsvarandi reglunum í § 33, soleiðis, at eitt fiskifar 

færri er í flotanum merkir hetta ikki, at eitt veiðiloyvi er tøkt, men at loyvda samlaða talið av 

veiðiloyvum verður tað minni. Sama er galdandi um veiðiloyvi fella burtur eftir lógini. 

Veiðiloyvi kunnu eitt nú fella burtur, um eigarar ikki lúka treytirnar um eigaraviðurskifti, um 

fiskifar skiftir eigara og nýggi eigarin ikki lýkur treytirnar í lógini. Eisini kann veiðiloyvi fella 

burtur eftir ásetingini í § 10 um brúksskyldu, ella veiðiloyvi kann verða tikið aftur eftir 

ásetingini í § 69, tá talan er um grov brot á reglur fyri fiskiskap ella endurtøka av brotum. 
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Stk. 2. Staðfest verður, at verandi eigarar av fiskiførum við veiðiloyi fáa loyvi at halda fram 

tá henda lóg kemur í gildi. Verandi aktørar í fiskivinnuni varðveita soleiðis rættin at reka 

vinnuligan fiskiskap eftir hesum uppskoti. 

Stk. 3. Verður fiskifarið selt, sjálvboðin ella tvungin søla fer fram, fylgir veiðiloyvið skipinum, 

um nýggi eigarin annars lýkur treytirnar fyri at reka vinnuligan fiskiskap. Hetta staðfestir ta 

siðvenju, sum hevur verið siðani skipanin við veiðiloyvum var sett í gildi. Somuleiðis 

fylgja fiskirættindini við sølu av fiskifari uttan mun til, um tað er tvingsilssøla ella vanlig 

søla. 

Stk. 4. Hóast ásetingina í stk. 1 kunnu veiðiloyvir latast førum, sum ikki eru í verandi flota, 

kemur tað fyri, at Føroyar útvega sær nýggj fiskirættindi. Veiðiloyvini verða latin førum við 

eigarum, sum tilsamans uppfylla ávísar treytir, sum m.a. kunnu vera vinnuligar royndir, 

nýmenning, mest møguliga virðisøking, øll veiðan førd til lands, høg góðska, fiskar skynsamt. 

 

Til § 6. 

Ásetingin í lóg um vinnuligan fiskiskap um, at veiðiloyvi hava gildi til 1. januar 2018 verður 

strikað. Í staðin verður ásett, at veiðiloyvi kunnu sigast upp við 12 ára uppsagnartíð. 

Hetta ber í sær, at veiðiloyvið hevur gildi inntil veiðiloyvi verður sagt upp, um ikki veiðiloyvi 

fer úr gildið ella fellur aftur til landið eftir øðrum ásetingum í lógini, tað kann t.d. vera eftir § 

9 um brúksskyldu, eftir § 7 um treytir til eigarar av fiskiførum, ella eftir § 68, sum ásetir at 

veiðiloyvi kann verða tikið aftur, um talan er um grov brot á reglur fyri fiskiskap ella 

endurtøku av brotum. 

Endamálið við ásetingini er at geva vinnuni tryggar karmar 12 ár fram í tíð, og við hesum at 

tryggja, at rætturin til veiðiloyvi ikki kann takast frá eigaranum av fiskifarinum fyri at lata 

øðrum hendan rætt við styttri freist enn 12 ár. Tað er rætturin til at hava veiðiloyvi, sum er 

tryggjaður 12 ár fram í tíð, og harvið fylgir eisini rætturin til egnar fiskidagar ella egnan 

kvotupart, sbrt. stk. 3. 

Viðmerkjast kann, at við slíkari áseting um uppsagnarfreist kann talan blíva um ognartøku, um 

veiðiloyvi skal takast frá tí, sum eigur fiskifar, áðrenn 12 ára skeiðið er runnið, kann talan 

blíva um ognartøku. Ognartøka kann bert fremjast, um almannagagni krevur tað, og kann 

bert gerast við lóg og móti fullum endurgjaldi. 

Mett verður, at ognarrættur í grundlógarhøpi skal skiljast í breiðum týdningi. Hugtakið 

umfatar øll rættindi, sum eru grundarlag undir búskaparligum virksemi og tilveruni hjá 

persónum ella feløgum. Ognarrætturin umfatar ikki bert ognarrætt til fasta ogn, leysafæ 

v.m., men eisini avmarkað rættindi, sum til dømis brúks-, veð- ella ákravsrættindi. Herundir 

eisini brúksrættindi, sum tann avmarkaði rætturin til at reka vinnuligan fiskiskap er. 

At fiskirættindini eru galdandi uttan serstaka gildistíð, við eini ásettari uppsagnarfreist, 

merkir ikki, at loyvini verða latin eigarunum fyri alla tíð. Livandi tilfeingi í føroyskum sjógvi 

og tey rættindi Føroyar eiga uttan fyri føroyskan sjógv er ogn landsins, hetta er greitt 

staðfest í § 3, har tað eisini er staðfest, at rættindi latin sbrt. lógini veita ikki ognarrætt. 

 

Staðfest verður greitt, at loyvini kunnu takast aftur. Tryggjað verður bert, at um eigarar skulu 

missa veiðiloyvi og harvið rættin at reka vinnuligan fiskiskap, hetta fyri at lata øðrum loyvini, 

skal hetta gerast við eini freist, sum er sett til 12 ár. 
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Ásetingin merkir ikki, at rætturin til júst núverandi innihald av fiskirættindunum og núverandi 

regulering av fiskiskapinum er tryggjað fyri alla tíð ella inntil veiðiloyvini fara úr gildi, aftaná 

at tey eru uppsøgd. 

Ásetingin forðar ikki fyri at karmar fyri fiskiskapin verða broyttir, ella rættindini verða skerd 

við reguleringum. Broytingar nýtast ikki at verða gjørdar við 12 ára freist. 

Avmarkingar í fiskidøgum og kvotum, sum verða gjørdar fyri at verja fiskastovnar, ella har 

samfelagsáhugamál krevja eina avmarking í fiskidøgum ella kvotum kunnu altíð verða gjørdar 

uttan uppsagnarfreist. Reguleringar av hvussu rætturin at reka vinnuligan fiskiskap kann 

brúkast og reguleringar av fiskiskapinum sum so kunnu eisini gerast. Viðmerkjast kann eisini, 

at gjald kann áleggjast utan serstaka freist, tá hetta ikki tekur brúksrættin frá eigarum av fiskiførum. 

Tað er ikki møguligt nærri at útgreina, júst hvørjar broytingar kunnu gerast uttan freist. 

Spurningurin vil vera, nær talan er um endurgjaldsfría regulering, og nær talan er um at 

ognartaka brúksrættin. Um brúksrætturin skal ognartakast, áðrenn uppsagnarfreistin er runnin, 

kann hetta bert fremjast, um almannagagnið krevur tað, við lóg og móti fullum endurgjaldi. 

Tað, at eigarin varðveitir rættin at reka vinnuligan fiskiskap, men bert verður avmarkaður í 

sínum rætti at nýta fiskirættindini, talar ímóti ognartøku. Er talan um algongdar avmarkingar í 

fiskiskapinum, sum eru grundaðar á saklig atlit og sum ikki í avgerandi mun bert skerja 

vinnuvegin hjá einstøkum av verandi rættindahavarum, so talar hetta ímóti ognartøku. 

Viðmerkjast kann, at styrkin á inntrivinum hevur týdning fyri metingina, um talan er um 

ognartøku. Og skipanir, sum geva rættindahavarum møguleika at skipa síni viðurskifti eftir 

teimum nýggju reglunum, minka um styrkina á inntrivinum. Vanliga verður mett, at jú størri 

samfelagsáhugin er fyri einum inntrivi í ognarrættin, jú meira kann rætturin at ráða verða 

avmarkaður, uttan at talan er um ognartøku. 

Endamálið við ásetingini er, at um rætturin at reka vinnuligan fiskiskap skal takast frá 

eigaranum av fiskifarinum og latin øðrum, skal hetta gerast við 12 ára freist. 

Ein grundgeving fyri at siga veiðiloyvi upp kann eitt nú vera, at fiskivinnan generelt og 
grundleggjandi skal umleggjast og skipast á annan hátt, t.d. at kvotur ella fiskidagar skulu seljst 
fyri styttri ella longri tíðarskeið, soleiðis at aðrir enn núverandi eigarar av fiskiførum fáa atgongd 
til kvotur ella fiskidagar. Skulu slíkar broytingar fremjast, krevur ásetingin at broytingin verður 
sett í gildi við 12 ára freist. 

Uppskotið leggur ikki heimildina til at siga upp veiðiloyvi til landsstýrismannin. Skulu 
veiðiloyvi sigast upp, skal hetta gerast við lóg. Soleiðis verður tað Løgtingið, sum skal avgera, 
um veiðiloyvi skulu sigast upp, og neyðugt verður við ítøkiligum lógarásetingum um, hvør 
nýggj skipan skal verða galdandi. 

Núverandi loyvi eru sambært løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap galdandi til 1. januar 2018. 
Ásetingin um at siga rættindini upp við 12 ára freist skal ikki kunna brúkast fyrr enn frá 1. 
januar 2018, tí er ásett í skiftisregluni § 70, stk. 2, at § 6 ikki kemur í gildi fyrr enn 1. januar 
2018. 

Stk. 2. Ásetingin um, at fiskiloyvi, latin í bólki 5, hava gildi til 1. januar 2018 verður strikað 

og í staðin verður ásett, at fiskiloyvini latin í bólki 5 kunnu sigast upp við 12 ára freist á sama 

hátt sum veiðiloyvi eftir stk. 1. Av tí, at bólkur 5 ikki er skipaður við veiðiloyvi, men at 

fiskiloyvið samstundis virkar sum veiðiloyvi, er ásett fyri henda bólk, at hesi loyvi hava somu 

uppsagnartíð, soleiðis at uppsagnartíðin fyri allar bólkar verður hin sama. 
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Stk. 3. Ásett verður, at rætturin til egnar fiskidagar og egnan kvotupart hevur somu gildistíð 

sum veiðiloyvið. Talan er um víðariføring av § 13 í lóg um vinnuligan fiskiskap. Hetta 

merkir, at so leingi veiðiloyvi er galdandi, so hava eigarar av fiskiførum eisini rætt til at fáa 

lut í døgum ella kvotum í teimum fiskiskapum, sum eru skipaðir við egnum døgum ella 

egnum kvotum. Hetta er sjálvsagt treytað av at eigari av fiskifarinum framhaldandi hevur 

ræði yvir egnum døgum ella egnum kvotum, at hesin t.d. ikki hevur avhendað øll síni 

rættindi. Eisini er hetta treytað av at ávísi fiskiskapurin er møguligur. Tað kann t.d. verða 

soleiðis at fiskastovnar eru so illa fyri, at veiða ikki verður loyvd eitt ávíst tíðarskeið, ella í 

ringasta føri, at stovnar ikki taka seg upp aftur. Eisini kann talan verða um fiskiskap í 

búskaparøki hjá øðrum londum, sum sjálvsagt er treytaður av at avtala er við viðkomandi 

land. 

Uppskotið nevnir bert rættin til egnar fiskidagar og egnan kvotupart, ikki felags fiskidagar ella 

felagskvotur. Orðingin er tann sama sum í lóg um vinnuligan fiskiskap. Felags fiskidagar og 

felagskvota verða í útgangsstøðinum bert givin fyri eitt ár í senn og lógin tryggjar ikki at 

eigarar av fiskiførum, sum hava fingið lut í felags fiskidøgum ella felagskvotu 

framhaldandi fáa lut í hesum fiskimøguleikum so leingi veiðiloyvi er galdandi. Hetta merkir 

tó ikki at myndugleikin uttan víðari kann luta øðrum eigarum av fiskiførum møguleikan. 

Tað vil altíð verða spurningurin, um tað eru sakligar grundgevingar fyri at lata eigarum av 

øðrum fiskiførum lut í felag fiskidøgum ella felagskvotu, og harvið at taka burtur ella minka 

um møguleikarnar hjá teimum eigarum av fiskiførunum, sum higartil hava fingið lut í 

ávísa fiskiskapinum. Viðmerkjast skal, at um somu eigarar av fiskiførum í fleiri ár hava 

fingið møguleikan at luttaka í fiskiskapi, sum er skipaður við felags fiskidøgum ella felags 

kvotu, so krevur tað serligar grundgevingar at taka hendan møguleikan frá teimum aftur fyri 

at lata øðrum møguleikan. 

Stk. 4. Verða veiðiloyvini søgd upp, fella øll fiskirættindi burtur samstundis sum veiðiloyvið. 

Stk. 5. Í staðin fyri at siga upp veiðiloyvi, skal eisini verða gjørligt at siga upp rættindi til 

ávísan fiskiskap, soleiðis at eigarnir varðveita veiðiloyvi og harvið rættin til møguligan annan 

fiskiskap enn tann, sum verður uppsagdur. Soleiðis kann vera gjørligt at umskipa partar av 

fiskivinnuni, ella t.d. at umskipa alla fiskivinnuna, men við ymiskum tíðarfestingum, soleiðis 

at ein umskipan verður gjørd stigvíst og soleiðis at øll fiskirættindi, sum eru knýtt at ávísum 

veiðiloyvi ikki fara úr gildi samstundis. 

Til § 7. 

Ásett verður sum krav fyri at reka vinnuligan fiskiskap, at fiskifarið er skrásett undir 

føroyskum flaggi. Fiskifarið kann vera skrásett í skipaskránni ella í farskránni. 

Harumframt verður sett sum krav fyri at reka vinnuligan fiskiskap at allir eigarar eru 

heimahoyrandi í Føroyum. Tryggjað verður, at eigarar av fiskiførum, sum hava fiskirættindi, 

hava mest møguligt tilknýti til Føroyar, og at fiskirættindini fult út eru undir føroyskum ræði. 

Í mun til lóg um vinnuligan fiskiskap verður ikki longur givin møguleiki fyri, at útlendskir 

íleggjarar koma inn í føroysku fiskivinnuna. Útlendingar, sum eiga í feløgum, ið reka 

fiskiskip, tá lógin kemur í gildi, sleppa tó at halda fram, so leingi eigaraviðurskiftini eru 

óbroytt. Útlendingar kunnu ikki koma inn sum eigarar av føroyskum fiskiførum, frá tí at 

lógin kemur í gildi. Og tá broytingar fara fram í eigaraviðurskiftunum í feløgum, har 

útlendingar eru, verða tað bert føroyingar, sum kunnu keypa fiskiførini ella partabrøv í 

feløgunum, sum eiga fiskifør. Sí nærri viðmerkingar til stk. 5 niðanfyri. 
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Stk. 2 Ásetingin í stk. 2 er galdandi fyri allar likamligar persónar, sum eiga fiskifør undir 

føroyskum flaggi. Ásett verður, at fyri at verða heimahoyrandi í Føroyum, skulu persónar 

vera skrásettir í landsfólkayvirlitinum og skulu vera fult skattskyldugir í Føroyum. Kravt 

verður, at persónarnir skulu hava verið skrásettir í landsfólkayvirlitinum í Føroyum í 

tilsamans 5 ár. Kravið í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap var, at persónarnir skuldu vera 

skrásettir í fólkayvirlitinum seinastu tvey árini. Kravið um at eigararnir skulu hava verið 

skrásettir í fólkayvirlitinum seinastu tvey árini, kann hava ta óhepnu avleiðing, at føroyingar, 

sum hava búð uttanlands, men sum flyta aftur til Føroyar ikki lúka treytirnar, sum verða settar 

fyri at eiga fiskifar undir føroyskum flaggi. Skotið verður tí upp, eins og gjørt er í alilógini, at 

kravið verður broytt soleiðis at persónar skulu hava verið skrásettir í fólkayvirlitinum í 

Føroyum í tilsamans 5 ár. Hesi 5 árini nýtast ikki at vera seinastu 5 árini ella samanhangandi 5 ár. 

Stk. 3. Ásetir tær treytir, sum verða settar til feløg, sum eiga fiskifør undir føroyskum flaggi. 

Nr. 1. Fyri at verða mett sum felag, sum er heimahoyrandi í Føroyum, skal felag vera skrásett í 

Føroyum. 

Nr. 2. Kapitalpartar í partafeløgum ella smápartafeløgum skulu gevast út við navni. 

Nr. 3. Felagið skal hava høvuðssæti í Føroyum, umframt at veruliga leiðslan í felagnum skal 

hava sæti í Føroyum. Við hesi orðingini verður ikki bert tryggjað, at formliga høvuðssæti er í 

Føroyum, men eisini at veruliga leiðslan hevur sæti í Føroyum. Í hesum sambandi skal 

viðmerkjast, at tvískattasáttmálar vanliga áseta, at um feløg hava heimstað í fleiri londum, so 

skulu tey bert verða mett at hava heimstað í tí landi, har veruliga leiðslan hevur sæti. Um 

veruliga leiðslan er í øðrum landi, verður ikki tryggjað, at allar inntøkur felagsins koma til 

skattingar í Føroyum. Tá avgerast skal, um veruliga leiðslan hevur sæti í Føroyum í skattligum 

høpi, verður ein ítøkilig meting gjørd í hvørjum einstøkum føri, har tað verður tikið atlit til 

veruligu viðurskiftini í sambandi við avgerðir um dagligu leiðsluna hjá felagnum. Praksis í 

skatthøpi kann nýtast sum tulkingaríkast, tá støða skal takast til, hvørt treytin er lokin sbrt. 

hesi lóg um at veruliga leiðslan í felagnum skal hava sæti í Føroyum. 

Nr. 4. Møguleikin fyri at útlendingar kunnu eiga í fiskiførum verður tikin av. Krav verður at 

eigarar av øllum eginpeninginum, herundir partapeninginum, umframt 

ábyrgdarpeninginum, sum somuleiðis eiga allan atkvøðurættin og avgerðarrættin í 

felagnum, skulu lúka treytirnar, sum verða settar í stk. 2 um tilknýti til Føroyar fyri 

likamligar persónar. 

Eru eigararnir feløg, er neyðugt at hyggja aftur um feløgini eftir øllum eigaraskaranum. Tað er 

ikki nóg mikið bert at hyggja eftir, um felagið, sum beinleiðis stendur sum eigari, lýkur 

treytirnar, men neyðugt er at leita aftur til teir likamligu persónarnar, sum eru við í slíkum 

felagsligum bygnaði, og um treytirnar í stk. 2 og 3 eru loknar fyri allar likamligu 

persónarnar. 

Nr. 5. Sum nakað nýtt verður kravt, at meirilutin av limunum í nevndini ella eftirlitsráðnum, 

skulu lúka treytirnar í stk. 2 um tilknýti til Føroyar, eins og tað er gjørt í alilógini. Lóg um 

vinnuligan fiskiskap kravdi at 2/3 av nevndini skuldu lúka treytirnar um tilknýti til 

Føroyar. 

Nr. 6. Lóg um vinnuligan fiskiskap hevði ikki nakað krav um, at stjóri felagsins skuldi hava 

ávíst tilknýti til Føroyar. Sum nakað nýtt verður nú kravt, at stjórin skal vera skrásettur í 

fólkayvirlitinum og skal vera fult skattskyldugur í Føroyum. Hetta er eisini ein tillaging til 
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treytirnar í alilógini, soleiðis at reglurnar, sum verða settar til leiðsluna í feløgum, sum reka 

fiskivinnu og alivinnu eru eins. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin hevur heimild til at gera undantøk frá treytunum um skráseting av 

skipinum og um ognarviðurskiftini, um talan er um royndarveiðu ella undirvísingar- og 

menningarætlanir. Talan kann eitt nú vera um at leiguskráseta skip til slík endamál. Undir 

vanligum umstøðum kann eitt leiguskrásett fiskifar ikki reka vinnuligan fiskiskap, tí tað ikki 

lýkur kravið um eigaraviðurskifti. Ásetingin kann nýtast til t.d. útlendingar, sum hava áhuga at 

royna eftir fiskasløgum ella á leiðum, sum føroyska fiskivinnan ikki hevur áhuga í ella 

kunnleika til, men sum hóast hetta má metast at fáa týdning fyri føroysku fiskivinnuna seinni. 

Ásetingin kann eisini verða nýtt, um parturin millum útlendskar eigarar og føroyskar eigarar er 

øðrvísi, enn ásett í hesi grein, tá talan er um royndarveiðu ella undirvísingar- og 

menningarætlanir. 

Tá avgerð skal takast um loyvir til royndarveiðu, undirvísingar- ella menningarætlanir, skal 

tilmæli frá Fiskirannsóknarstovuni fyriliggja í málinum. 

Undantak kann eisini veitast, um fiskifar til fiskiskap er fyri bráfeingisóhappi, t.d. størri 

eldskaða ella størri maskinbreki. Í slíkum førum kann landsstýrismaðurin geva undantak, 

soleiðis at annað skip kann verða nýtt fiskiskapinum, til upprunaliga skipið aftur er 

siglingarklárt. 

Stk. 5. Tá henda lóg fær gildi, kunnu útlendingar ikki longur eiga nakran lut í føroyskum 

fiskiførum sambært stk. 3, nr. 4. 

Ein skiftisskipan verður tó gjørd fyri feløg, sum eiga fiskifør við veiðuloyvi og fiskiloyvi, tá 

lógin kemur í gildi, og sum hava útlendskar partaeigarar. 

Hesi feløg, sum hava útlendskar partaeigarar, kunnu halda fram við virkseminum, tað vil 

siga, tey missa ikki fiskirættindini, hóast at útlendingar eiga part í felagnum, so leingi 

eigaraviðurskiftini eru óbroytt. 

Treyt fyri at kunna halda áfram við virkseminum er tó, at higartil galdandi reglur um 

útlendskan eigaralut framhaldandi eru loknar. Hesar reglur eru, at eigarar av í mesta 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 í stk. 2, tað vil siga treytirnar um skráseting í fólkayvirlitinum og fulla skattskyldu. 

Feløgini, sum hava útlendskar partaeigarar, kunnu halda áfram við virkseminum, so leingi 

eigaraviðurskiftini eru óbroytt. Hetta verður skipað soleiðis, at tá fiskirættindini verða flutt 

ella seld úr felagnum, tað kann vera skipið verður selt við veiðiloyvi, ella veiðiloyvi verður 

flutt úr felagnum á skip, sum annað felag eigur, so skulu treytirnar um fullan føroyskan 

eigaralut verða loknar. Eisini um útlendski partaeigarin selur síni partabrøv, so skal keyparin 

av partabrøvunum lúka treytirnar í lógini um at vera heimahoyrandi í Føroyum. 

Á henda hátt verður ongin nýggjur útlendskur eigarapartur í føroyskum fiskiførum frá tí degi, 

lógin kemur í gildi. Og við tíðini, so hvørt sum verandi útlendskir partaeigarar velja at selja 

partabrøv ella skip við veiðiloyvi, verður ongin útlendskur eigarapartur í føroyskum 

fiskiførum. 

Tá ásett verður, at um felagið selur skip við veiðiloyvi úr felagnum, merkir hetta, at um 

felagið bert selur skipið úr felagnum, og veiðiloyvi liggur eftir, so kann virksemi hjá 
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felagnum eisini halda fram, og felagið kann keypa nýtt skip og flyta veiðiloyvið á hetta 

nýggja skipið. Við hesum kann felagið skifta skip út, men um veiðiloyvi verður flutt úr 

felagnum, so kann felagið ikki av nýggjum keypa sær skip við veiðiloyvi. Tað er bert verandi 

virksemi, sum kann halda fram, men felagið kann ikki víðka um virksemi við at keypa sær 

fleiri skip við veiðiloyvi. 

Stk. 6. Sum nakað nýtt verður skotið upp at seta krøv viðvíkjandi tunna kapitalisering í 

fiskivinnulóggavuna. Hetta verður gjørt soleiðis, at um skuldin til útlendskan partaeigara er 

størri enn lutfallið 4:1 í mun til eginpeningin í felagnum, so kann felagið missa 

fiskirættindini. 

Hetta krav er bert viðkomandi fyri feløg, har útlendingar hava ein eigarapart. 

Hetta verður gjørt fyri at tryggja, at tað eisini er eitt virði aftan fyri tann føroyska 

partapeningin og tað krav, sum verður sett til føroyskt lutfall millum útlendskan og 

føroyskan partapening. Við hesum kann tryggjast, at tann útlendski partaeigarin ikki fær ov 

stórt vald ígjøgnum lán til felagið. 

Viðmerkjast kann, at í 2000 var heimild sett í lóg um vinnuligan fiskiskap til við kunngerð 

at áseta treytir viðvíkjandi eginpeningi, parta- og ábyrgdarpeningi, herundir støddina av 

hesum í mun til íløguna og íløguførleikan hjá eigara av fiskifari. Við sama uppskoti kom 

orðingin inn um, at 2/3 av eigarunum, sum skuldu vera føroyingar, ikki bert skuldu hava 

atkvøðurættin, men skuldu hava avgerðarrættin. 

Hesar ásetingar vóru gjørdar fyri at tryggja, at tað veruliga vóru føroysk áhugamál, sum 

stóðu aftan fyri íløgur í fiskifør. Kunngerð var tó ongantíð gjørd um eginpening og 

íløguførleika. Í 2007 var heimildin strikað. Mett var, at tað er ikki rætt, at 

landsstýrismaðurin skuldi hava so víðar materiellar heimildir at regulera við kunngerð, 

umframt at tað var ikki mett, at Fiskimálaráðið skuldi gera metingar av íløguførleika. 

Metingar um íløguførleika áttu lánsveitarar at gera, og mett var ikki rætt, at Fiskimálaráðið 

skuldi steðga eini ætlan, um so var, at lánsveitari metti ætlanina burðardygga. Tað eru 

marknaðartreytirnar, metingar um framtíðar fiskiskap, fiskaprísir og støðan í samfelagnum 

annars, sum skulu avgera, um ein ætlan kann setast í verk. Ikki reglur, sum tað almenna setir 

um íløguførleika. Sagt var eisini í uppskotinum, at mett verður eisini, at eitt mark er fyri, 

hvussu stóran eginpening eigarin skal hava í mun til íløguna, lættliga fer at kunna 

umgangast. Tí verður heimildin til at áseta nærri reglur um eginpening og íløguførleika 

strikað. 

Skotið verður upp aftur at áseta reglur um eginpening. Hesuferð verður skotið upp at seta 

krav til lutfallið millum eginpeningin og skuld til útlendskan partaeigara. Mett verður, at 

útlendskur partaeigari, um hesin hevur stór lán til felagið, fær størri avgerðarrætt í 

felagnum, enn hansara atkvøðurættur gevur honum. Fyri at forða fyri at útlendski 

partaeigarin fær ov stórt vald gjøgnum fremmandakapitalin, verður sett objektivt mark fyri, 

hvussu stór lán hesin kann veita felagnum, og markið verður sett sum eitt lutfall millum 

eginpeningin í felagnum og skuldina, sum útlendski eigarin hevur veitt felagnum. Tað 

verður ikki sett forboð fyri, at útlendskur partaeigari veitur lán til felagið, men tað verða tó 

settar avmarkingar fyri, hvussu stórt slíkt lán kann vera. Lutfallið er sett til 4:1. Skuldin til 

útlendska eigaran kann soleiðis vera 4 ferðir so stór sum eginpeningurin í felagnum. 

Kravið verður bert sett til skuld, sum felagið hevur til útlendskan partaeigara, umframt 

nærstandandi hjá hesum. Soleiðis kann felagið framhaldandi hava skuld til peningastovnar, 

ella til føroyskar partaeigarar, har lutfallið millum samlaðu skuldina í felagnum og 
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eginpeningin er størri enn 4:1. Kravið er bert, at skuldin til útlendska partaeigaran ikki er 

størri enn lutfallið 4:1 í mun til eginpeningin. 

Fyri at tryggja at kravið ikki verður umgingið, fevnir kravið um lutfall millum skuld og 

eginpening eisini um skuld til nærstandandi hjá útlendska partaeigaranum. Nærstandandi 

eru hjúnafelagi, foreldur, omma abbi, børn, barnabørn, systkin og hjúnafelagar hjá børnum, 

barnabørnum og systkjum. Hesi eru tey somu, sum eru nærstandandi eftir § 8, sum ásetur 

mark fyri, hvussu stóran lut av fiskirættindum eigari av fiskfari kann hava ræði á. Hetta eru 

eisini tey somu, sum eru næstandandi eftir reglunum í skattalógini um tunna kapitalisering. 

Umframt familjuna hjá útlendska partaeigaranum verða eisini feløg mett sum nærstandandi, 

um útlendski partaeigarin einsamallur, ella saman við nærstandandi beinleiðis ella 

óbeinleiðis eigur meira enn 50% av felagnum. Eigaraparturin hjá nærstandandi persónum 

skal roknast við, tá avgerast skal, um útlendski eigarin hevur ræði á felagnum, sum veitir 

lánið. Óbeinleiðis eigarapartur verður eisini roknaður við. Óbeinleiðis eigaraviðurskifti eru, 

tá útlendski partaeigarin, ella nærstandandi hjá hesum, ikki eiga beinleiðis í felagnum, sum 

veitir lánið, men t.d. eiga móðurfelagið hjá hesum felag. 

Stk. 7. Ásetingar um ábyrgdarpening eru í stk. 3, nr. 4 og í stk. 5, eisini verður í stk. 6 

sett mark fyri, hvussu stór skuldin hjá felagnum til útlendskar eigarar kann vera í mun 

til eginpeningin í felagnum. Fyri at tryggja at ásetingarnar um ábyrgdarpening, skuld 

til útlendskan partaeigara og eginpening eru í tráð við lógina, verður sum nakað nýtt 

kravt, at feløgini einaferð um árið lata inn upplýsingar, váttaðir við trygd frá 

grannskoðara, um hvør ábyrgdarpeningur er í feløgunum, og hvør skuld er til 

útlendskar partaeigarar ella nærstandandi, og hvussu stór skuldin er í mun til felagsins 

eginpening. Tað er trupult og umsitingarliga krevjandi hjá Fiskimálaráðnum ella 

stovnum undir Fiskimálaráðnum at eftirkanna hesi viðurskifti. Neyðugt er at fara niður 

í roknskaparskjøl, ítøkilig lániskjøl v.m. Mett verður at treytirnar í lógini um 

ábyrgdarpening um skuld og eginpening verða betur røktar við at krevja upplýsingar 

frá eigarunum av fiskiførunum, og at krevja váttan við trygd frá óheftum grannskoðara 

av hesum upplýsingum. Mett verður rætt og rímiligt, at feløg, sum fáa rætt at gagnnýta 

fiskatilfeingi, sjálvi lata hesar upplýsingar til myndugleikan, og at hesi fáa til vega 

váttanir av upplýsingunum við trygd frá óheftum grannskoðara. 

Krøvini  til ábyrgdarpening og skuld til útlendskan partaeigara í mun til eginpeningin 

skulu vera lokin til einhvørja tíð. Einaferð um árið skulu upplýsingar um 

ábyrgdarpening, lán til útlendskar partaeigarar og eginpening í feløgunum latast 

myndugleikanum. Upplýsingarnar, váttaðar við trygd frá grannskoðara, skulu latast 

myndugleikanum tann 1. juli á hvørjum ári. Hetta er eisini freistin fyri feløg at lata inn 

sjálvuppgávu til Taks við roknskapi og vanliga eisini freistin fyri feløg at lata inn 

ársfrásøgn til Skráseting Føroya. 

Stk. 8. Fyri at hava møguleika at fylgja við, hvør eigur skipini, sum hava veiði - og 

fiskiloyvi gerst hetta best við at krevja, at broytingar í ognarviðurskiftunum 

skulu fráboðast landsstyrismanninum, áðrenn slikar broytingar fara fram. 

Stk. 9. Til at viðgera um treytirnar eru loknar í hesi grein, eigur umsitingin at fáa til 

vega, fyri tað fyrsta, prógv fyri, hvørjir eigararnir eru, limir í nevnd ella limir í 

eftirlitsráði, hvussu nevndin ella eftirlitsráð er skipað og viðtøkur felagsins. Eisini 

skulu fáast til vega upplýsingar um figging, tá tað er neyðugt at eftirkanna møguligan 

ábyrgdarpening, og eisini um møguligar ásetingar eru, sum ávirka atkvøðu- og 

avgerðarrætt v.m. 
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Til at sanna, um viðurskiftini eru í samsvari við treytirnar i hesi grein, kann verða 

neyðugt at krevja upplýsingar og váttanir frá eigarum, stjóra og nevndarlimum, umframt 

frá øðrum, so sum ráðgevum, fíggingarstovnum v.m. 

Vanligt hevur verið í umsitingini av eigara- og avgerðaviðurskiftunum í løgtingslóg 

um vinnuligan fiskiskap, at krevja frá eigarum váttan um, at ongar aðrar avtalur eru 

viðvikjandi eigara- og avgerðarviðurskiftunum enn tær, sum Fiskimálaráðið hevur 

fingið innlit í. Slíkar váttanir eru kravdar frá nevndarlimum og stjórn í feløgum og 

frá likamligum eigarum. 

Fiskimálaráðið hevur í mun til higartil galdandi reglur gjørt serliga nógv burturúr at 

eftirkanna møguligar avtalur millum partaeigarar. Nú kravið verður, at allir partaeigarar 

eru føroyingar, er ikki líka viðkomandi at eftirkanna, hvussu viðurskiftini eru skipað 

millum ávisar eigarar, men tað kann enn vera viðkomandi at eftirkanna møguligar avtalur 

við aðrar partar, eitt nú lánveitarar, eisini fyri at tryggia at talan ikkt er um 

ábyrgdarpening og fyri at tryggja, at atkvøðu- og avgerðarrætturin ikki er givin til t.d. 

ein útlendskan lánveitara. 

Øl1 skjøl kunnu krevjast í góðkendari týðing. Umsøkjari ber útreiðslurnar av hesi 

týðing. 

Stk. 10. Um treytirnar í hesi grein ikki eru loknar, fellur veiðiloyvið burtur.  

Staðfest verður tó, at landsstýrismaðurin kann krevja, at viðurskiftini koma í rættlag 

innan ávísa freist. Koma viðurskiftini ikki í rættlag, fellur veiðiloyvið burtur.  

Stk. 11. Ásetingin tryggjar gjøgnumskygni við eigaraviðurskiftunum í føroyska 

fiskiflotanum. Tað, sum landsstýrismaðurin kann almannakunngera, eru allir persónar 

ella feløg, sum beinleiðis ella óbeinleiðis eiga fiskifør undir føroyskum flaggi. Hetta 

merkir, at eisini feløg, sum eiga partabrøv í felagi, sum eigur fiskifar, skulu 

almannakunngerast, og eigarar í slíkum feløgum heilt aftur til likamligar persónar. 

Tað eru tó bert upplýsingar um, hvørjir eigararnir eru og teirra eigaralutfall, sum verður 

almannakunngjørt. Allar aðrar upplýsingar og skjøl, sum myndugleikin fær í sambandi við 

eftirkanning av treytunum í hesi grein eru trúnaðarupplýsingar. Harvið koma upplýsingar 

um eitt nú lániavtalur og treytir í avtalum undir serliga tagnarskyldu og verða tí heldur 

ikki fevndar av rættinum til alment innlit. 

Til § 8. 

Greinin ásetur ovara mark fyri, hvussu miðsavnað vinnan kann vera. Greinin er í innihaldi 

framhald av ásetingunum í § 7a í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap. Í mun til gomlu 

lógina eru tó onkrar broytingar og tillagingar gjørdar. Rækjuveiða, fiskiskapur eftir botnfiski í 

Íslandi, fiskiskapur eftir botnfiski í Barentshavinum og kongafiskur í Irmingarhavinum er tikin 

við sum 

sjálvstøðugir bólkar. Hetta er alt fiskiskapur, sum í nógv ár hevur verið í fastari legu við 

atliti at atgongd til og býtið av fiskimøguleikunum millum fiskiførini í bólkinum. 

Í stk. 1 verður ásett, hvussu stóran part av samlaðu veiðiloyvunum/fiskidøgunum/kvotunum 

innan fyri hvønn av teimum nevndu bólkunum sær ein persónur ella felag í mesta lagi kann 

hava ræði á. 

Ásett verður fyri ymiskar bólkar sær, hvussu stóran part, eigarar av fiskiførum kunnu hava 

ræði á. Orsøkin til, at tað er ymiskt frá bólki til bó1k, er, at tað er ymiskt hvørji reguleringssløg 

verða brúkt. Summi hava fiskidagar, onnur kvotur og uppaftur onnur loyvi.  
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Ásetingarnar í uppskotinum taka støði í hesum. Persónur ella felag skal ikki hava ræði yvir 

meira enn á ávísum prosentparti av fiskidøgunum, kvotunum ella loyvunum í bólkinum. 

Nærstandandi 

Avmarkingin um, hvussu nógv ein kann hava ræði á, kann tó lættliga sleppast undan, um bert 

verður hugt eftir tí beinleiðis eigaranum, tí persónur ella felag kann koma uttanum 

avmarkingina t.d. við at seta nýtt felag ímillum seg og felagið, sum eigur fiskifarið ella lata 

konuna standa fyri einum parti av felagnum. Hetta er orsøkin til, at avmarkingin er víðkað 

til eisini at fevna um nærstandandi og óbeinleiðis ognarviðurskifti. 

Nærstandandi sambært hesi grein eru hjúnafelagi og skyldfólk í beinleiðis linju upp og niður, 

umframt systkin. Hjúnafelagar hjá børnum og barnabørnum ella systkjum eru eisini 

nærstandandi. 

Nærstandandi telja við í uppgerðini yvir støddina á rættinum, sum persónur ella felag í 

mesta lagi kann ráða yvir. 

Óbeinleiðis 

Fyri at forða fyri, at ikki verður farið uttan um lógarásetingarnar, skulu eisini óbeinleiðis 

ognarviðurskifti takast við, tá avgerast skal, um ovara markið er rokkið. Óbeinleiðis 

ognarviðurskifti eru, tá ein persónur ella eitt felag eigur eitt skip, ella part í einum skipi 

gjøgnum eitt annað felag, ella gjøgnum fleiri feløg. Tað kann t.d. vera ein persónur, sum 

eigur eitt holdingfelag, sum eigur eitt dótturfelag, sum eigur eitt skip. Persónurin, sum eigur 

holdingfelagið, verður mettur óbeinleiðis at eiga skipið. Um so er, at tað eru fleiri persónar 

aftan fyri holdingfelagið, so eigur hvør av persónunum ein lutfalsligan part í skipinum. 

Ein persónur ella eitt felag kann eiga part í fleiri skipum, og tá eru tað allir ognarpartar hjá 

viðkomandi, sum skulu leggjast saman. Tað verður soleiðis altíð hugt eftir, hvørjir persónar 

standa aftan fyri feløgini, og hvussu stóran part hesir eiga samlað í hvørjum bólki sær fyri at 

tryggja, at endamálið við ásetingini kann røkkast. 

Stk. 2. Fiskidagar ella kvotur, sum reiðarin í tí einstaka fiskiárinum ognar sær bert fyri 

inniverandi ár eftir vanligu reglunum í lógini, verða ikki tald við, tá avgerast skal, um 

treytirnar í stk. 1 eru loknar. Bert um fiskidagar ella kvotur verða flutt endaliga, verða hesi tikin 

við í uppgerðina. 

Stk. 3. Nærstandandi eftir hesi grein eru hjúnafelagi og skyldfólk í beinleiðis linju upp og 

niður, systkin, umframt hjúnafelagar hjá børnum ella barnabørnum og systkjum. Sí eisini 

viðmerkingarnar til stk. 1 um hugtakið. 

Stk. 4. Skiftisregla, ið loyvir virksemi at halda fram, um so er, at persónar ella feløg hava 

rokkið ovara markið, ásett í stk. 1, áðrenn 21. desember 2006, tá treytirnar vóru settar í 

gildi fyri føroyska fiskiflotan. 

Stk. 5. Heimildin hjá landsstýrismanninum til í serligum førum at gera undantak frá ovara 

markinum fyri miðsavnan av vinnuni kann t.d. vera nýtt í sambandi við, at ein vinna er fyri 

stórari afturgongd. Fyri at fiskiskapurin innan ávísu vinnuna ikki skal detta niðurfyri, so kann 

landsstýrismaðurin loyva, at eigarar av teimum skipum, sum eru eftir í vinnuni, fara upp 

um ovaru mørkini í hesi grein. 
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Fyri at tryggja ásetingarnar í stk. 1 er neyðugt at hava amboð til at fylgja við, hvør eigur skipini, 

sum hava veiði- og fiskiloyvi, og serliga til at krevja, at broytingar í ognarviðurskiftunum 

skulu góðkennast av landsstýrismanninum. Tað er ofta lættari at góðkenna broytingar, 

áðrenn tær fara fram, og hesar skulu tí fyriliggja til góðkenningar, áðrenn tær verða framdar. 

Broytast ognarviðurskiftini soleiðis, at eigarar fara upp um ovara markið í stk. 1, kann 

landsstýrismaðurin geva eina ávísa freist til at fáa viðurskiftini í rættlag, annars fellur 

veiðiloyvið burtur. 

Stk. 6. Fyri at tryggja ovaru mørkini fyri miðsavnan av vinnuni, kann landsstýrismaðurin 

krevja allar neyðugar upplýsingar bæði frá eigaranum sjálvum og øðrum, sum kunnu hugsast at 

hava upplýsingar, sum eru neyðugar, fyri at tryggja ásetingarnar í greinini. Tær 

upplýsingar, sum kunnu innheintast, eru upplýsingar um ognarviðurskifti og um veiðu. 

Stk. 7. Ásetingin tryggjar gjøgnumskygni við eigaraviðurskiftunum í føroyska 

fiskiflotanum. Tað, sum landsstýrismaðurin kann almannakunngera eru allir persónar ella 

feløg, sum eiga fiskifør undir føroyskum flaggi, og hvussu stóran part av rættindunum 

hesir hava ræði á. 

Tað eru tó bert upplýsingar um hvørjir eigarar eru og teirra eigarlutfall, sum verður 

almannakunngjørt. Ásett verður at allir aðrir upplýsingar eru trúnaðarupplýsingar. Harvið koma 

upplýsingar um eitt nú treytir í avtalum, sum landsstýrismaðurin fær, tá rættindi skifta 

hendur undir serliga tagnarskyldu og verða tí heldur ikki fevnd av rættinum til alment innlit. 

Til § 9. 

Stk. 1. Við rættinum at reka vinnuligan fiskiskap fylgir ein skylda at brúka hendan rættin. Tað 

eigur ikki at vera gjørligt at hava fiskirættindi frá føroyska samfelagnum, sum ikki verða 

gagnnýtt. 

Rætturin at reka vinnuligan fiskiskap er ein framíhjárættur, soleiðis at skilja, at tað ikki eru øll, 

ið eru sloppin upp í part. Tí er rímiligt, at skylda er at brúka hendan rættin. Um ikki, so fella tey 

aftur til landið og kunnu vera atkomulig hjá øðrum. 

Føroysk rættindi eru eisini í summum førum fingin til vega við samráðingum, har m.a. vit 

loyva øðrum at fiska í føroyskum sjógvi, og hava vit harvið goldið fyri hesi rættindi. Tí er 

umrðandi, at tey verða gagnnýtt. 

Um loyvishavari ikki hevur brúkt sín rætt at reka vinnuligan fiskiskap (veiðiloyvið) ella ávíst 

fiskiloyvi í tvey ár á rað,  tvs. ikki er skrásettur at hava avreitt veiðu, fellur rætturin aftur til 

landið. Henda treyt er galdandi fyri øll fiskifør undir føroyskum flaggi størri enn 15 

bruttotons, BT. Tvey ár er sama áramál, sum er ásett fyri tíðina loyvishavari kann varðveita 

rættin at fiska, uttan at hava skip (sí § 35). 

Stk. 2. Heilt serligar umstøður kunnu føra við sær, at fiskifar ikki fær gagnnýtt síni 

rættindi, t.d. um fiskifar er fyri óhappi og fær brek, ið ger, at fiskifarið má liggja í longri tíð. 

Í slíkum førum kann landsstýrismaðurin geva undantak frá almennu brúksskylduni. Tað 

er tó umráðandi, at talan er um umstøður, sum eigarin av fiskifarinum ikki sjálvur hevur 

ræði á ella kundi lagt upp fyri við skynsamum rakstri. 

Stk. 3. Brúksskyldan í hesum uppskotið er ikki so hørð, at væntast kann, at nógv veiðiloyvi 

og tilhoyrandi fiskirættindi, sum gravgangur er eftir, ið verða inndrigin. Um egnar kvotur 
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ella fiskidagar verða inndrigin, kann landsstýrismaðurin velja at býta tey javnt út aftur til 

hini fiskiførini í bólkinum ella ikki at lata tey útaftur. 

 

Til § 10 

Landsstýrismaðurin kann eins og í lógini um vinnuligan fiskiskap í kunngerð seta reglur 

sum skipa fiskiveiðina hjá føroyskum og útlendskum skipum í føroyskum sjógvi og 

føroyskum skipum aðrastaðni enn í føroyskum sjógvi. Hendan grein gevur 

landsstýrismanninum heimild at gera veiðireglur, t.e. reglur um, hvussu sjálvur fiskiskapurin 

skal fara fram. Landsstýrismaðurin skal eisini kunna seta reglur, sum hava eitt eftirlitsendamál, 

reglur ið skulu stuðla undir gott og ómaksleyst fiskiveiðieftirlit, og sum eru ein týdningarmikil 

liður í at tryggja burðardyggan fiskiskap. 

Stk. 1, nr. 1. Hendan heimildin snýr seg um at seta í kunngerð økisfriðingar og friðingartíðir. 

Friðingar kunnu hava ymisk endamál. Ì summum førum er høvuðsendamálið at verja 

fiskastovnar, t.d. veiðibann á gýtingarleiðum, heilársfriðing av smáfiskaleiðum. Í øðrum førum 

er endamálið meira at halda ymiskan reiðskap atskildan, serliga húk og trol, sum illa fáa verið á 

somu fiskileið samstundis, uttan at vera hvørjum øðrum til ampa. Nógvar av friðingunum, sum 

vóru settar inn í lógina miðskeiðis í 1990-unum, vóru toska- og hýsuleiðir, sum eru stongdar 

fyri veiðu við troli fyri at verja húka- og útróðrarflotan, sum kunnu hava til endamáls at verja 

fiskasløg ella botnfauna, ella at halda ymiskan reiðskap og veiðihættir atskildar. Endamálið 

kann eisini vera at friða t.d. gýtingarleiðir, so fiskur fær frið at koma til gýtingarleiðirnar at 

gýta. 

Stk 1, nr. 2. Við hesi heimild kann landsstýrismaðurin seta reglur um minstamát á fiski, sum 

loyvt er at veiða. Grundsjónarmiðið er, at tað í flestu førum gagnar stovnsrøktini ikki at taka ov 

nógv av smáum fiski úr stovninum. Slíkar reglur kunnu eisini áseta, hvat fiskifør skulu gera, 

um tey fáa ov nógva íblanding av undirmátsfiski. 

Stk. 1, nr. 3. Hendan heimild er ætlað sum grundarlag undir at kunna seta reglur um 

fiskireiðskap og veiðuhættir. Eitt nú mestastøddir í troli ella gørnum og skylda at brúka skiljirist 

í trolinum. Slíkar tekniskar reiðskapsreglur eru ætlaðar til at skilja óynskta hjáveiðu frá longu í 

sjónum. Meskastødd hevur týdning fyri, hvussu trolreiðskapur sílar smærri fisk úr posanum, 

meðan skiljirist kann brúkast til at skilja smærri fisk frá ella at skilja størri frá undir 

fiskiskapinum. 

Stk. 1, nr. 4. Reglur við heimild í hesi áseting kunnu vera at áseta reglur um hjáveiði í ávísum 

fiskiskapi. Til dømis er hámark sett fyri, hvussu nógv av toski, hýsu og upsa, fiskifør við loyvi 

at royna eftir havtasku og svartkalva við gørnum kunnu hava. Í veiðu við troli innan fyri 12 

fjórðingar eru somuleiðis avmarkingar fyri, hvussu nógva hjáveiðu av toski og hýsu trolbátanir 

kunnu hava. Í kvotureguleraðum fiskiskapi eftir uppsjóvarfiski eru somuleiðis hjáveiðureglur. 

Stk. 1, nr. 5. Reglur um vernd av ungfiski og mest loyvt hámark fyri íblanding av ungfiski, hava 

eisini sum endamál at forða fyri, at ov nógv verður veitt av smærri fiski. Hetta verður gjørt við 

at áseta bráfeingis veiðibann ella at friða leiðir, har tað er nógv íblanding av ungfiski. Hesar 

reglur hava í nógv ár verið ein partur av fiskiskipanini av fiskiskapinum í føroyskum sjógvi. 

Stk. 1, nr 6. Tørvur er eisini á at hava heimild til at gera fyriskipanir fyri at verja ávís djór, 

plantur og vistskipanir. Her kann vera talan um t.d. friðing av korallum, sum vanliga vera 

roknaðar at hava stóran týdning fyri lívið hjá fiski. Slíkar friðingar eru vorðnar ein alsamt 

vaksandi partur av millumtjóða átøkum fyri at verja viðbreknar vistskipanir og at varðveita 

lívfrøðiliga margfeldni í sjónum. Løgtingið samtykti í 1993 sáttmálan um lívfrøðiligt margfeldi, 

sum eisini hevur týdning fyri fyriskipanir í fiskiskapi, livandi tilfeingi í sjónum og umhvørvi 

tess. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann við hesi áseting krevja, at fiskifør føra veiðidagbók, og at tey 

regluliga senda Vørn hesar upplýsingar. 



55 
 

Hetta eru eisini reglur, sum seta treytir til innrætting og útbúnað umborð á fiskiførum, 

skráseting av veiðu og merking av fiski og fiskaúrdrátti umborð, lastaplan o.t. Nógvar av 

reglunum eru við í millumtjóða semjum um eftirlitssamstarv, sum Føroyar eru partur av, og har 

yvirskipaðu endamálini eru at basa ólógligum, ófráboðanum og óskipaðum fiskiskapi. Ætlanin 

við hesum er at hava greiða lógarheimild at seta í verk altjóða skyldur, sum Føroyar hava, 

samsvarandi altjóða sáttmálum og samtyktum í millumtjóða fiskiveiðifelagskapum. 

Heimildin at kunna áleggja teimum, sum fiska, taka ímóti, flyta, goyma, virka og selja fisk, at 

tey skulu kunna skjalprógva upplýsingar á ein hátt, sum tryggjar sporing, er nýggj í føroyskari 

lóggávu. Sporing er eitt av amboðunum fyri at tryggja gott veiðieftirlit og fyri at kunna spora 

veiðina allan vegin frá veiðu til endaliga sølu til brúkaran. Gott sporføri hevur eisini týdning 

fyri vinnuna í sambandi við marknaðarføring av fiski og fiskaúrdráttum. 

 

Høvuðsreglan er, at slíkar ásetingar skulu skipast í kunngerð, men í summum førum kann vera 

tørvur á at seta reglurnar í fiskiloyvið. 

Til § 11. 

Lógin um vinnuligan fiskiskap hevur áseting um, at ikki er loyvt at blaka veiðu fyri borð. 

Hetta verður við hesum uppskoti broytt til, at høvuðsreglan verður, at øll veiða skal 

førast til lands. 

 

Ásetingin hevur serligan týdning, um vit í framtíðini fara at uppliva størri og økt krøv um, 

t.d. hvaðani fiskurin kemur, hvussu hann er fiskaður, og hvussu hann er virkaður. Somuleiðis 

kann roknast við, at marknaðurin og altjóða samfelagið fer at herða krøvini um burðardygga 

gagnnýtslu av tilfeinginum, soleiðis at alt av fiski verður gagnnýtt. 

 

Veiða kann vera eitt sera breitt hugtak. Tí fær landsstýrismaðurin heimild í kunngerð at 

gera reglur um, hvørji fiska- og djórasløg eru undantikin skylduni at føra til lands. 

Harafturat er í ávísum førum beinleiðis álagt at seta veiðu út aftur, t.d. er ásett, at 

hummarar, sum eru undir minstamát, og hummarar við rognum skulu sleppast út aftur. 

Heimilað verður tí landsstýrismanninum í stk. 2 t.d. at áseta slíkar reglur um at veiða skal 

sleppast útaftur. 

 

Ásett verður í stk. 3 at bannið ikki fevnir um innvølir og slógv, men landsstýrismaðurin fær 

heimild til at gera serligar reglur fyri innvølir, sum vanliga verður tveittur útaftur. Í 

Føroyum hevur feskfiskur vanliga bara verið kruvdur og síðani avreiddur við høvdi. Higartil 

hevur tað mesta av rognunum, og nakað av livrini, verið tikið við til lands. Miðast eigur 

ímóti, at gagnnýta allan fiskin, soleiðis, at innvølir, sum vit higartil hava tveitt í havið aftur, 

kemur til hø1dar. Fyritreytin fyri hesum er, at marknaðurin kann veita skipum og bátum ein 

nøktandi prís fyri livur, rogn og garnar. Ásetingarnar í hesi grein eiga at skapa fortreytir 

fyri eini betri gagnnýtslu av fiskatilfeinginum. Her verður í fyrstu atløgu hugsað um 

feskfiskaflotan undir Føroyum, men aðrir partar av flotanum kunnu eisini koma undir ásettar 

treytir. 

 

Reglur kunnu gerast um at føra innvølir til lands so hvørt mett verður at fortreytir eru fyri 

hesum. 

 

Fyri at eggja fiskiførum at taka livur, verður hildið fast við skipanina, við at lata eyka 

fiskidagar til fiskifør, sum taka livur til lands. Tá fiskidagar verða ásettir í kunngerð, 

verður ein partur av døgunum settur av til hetta endamál. Skipanin kann somuleiðis 

víðkast til at fevna um annað enn livur. 
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Til § 12. 

Ásetingin viðvíkur virking av veiðu umborð á føroyskum fiskiførum í føroyskum sjógvi. 

Reglurnar í hesi grein stava upprunaliga frá § 2 í løgtingslóg nr. 8 frá 29. mars 1978, sum 

hildu áfram í 1994-lógini. Fyri virking av veiðu hjá fiskiførum undir føroyskum flaggi í 

føroyskum sjógvi, og fyri útlendsk fiskifør í føroyskum sjógvi, krevst loyvi frá 

landsstýrismanninum Virking umborð er, tá fiskurin er meira viðgjørdur enn sløgdur ella 

avhøvdaður, sama hvussu hann er goymdur. Hetta merkir at tað krevst ikki loyvi til køling í 

ísi ella í tangum, samstundis sum tað ikki krevst serstakt loyvi at heilfrysta fisk umborð . 

Í hesum lógaruppskotinum er skotið upp at hava leiðreglur um, hvørji atlit skulu takast, tá 

mál um loyvi at virka umborð verða viðgjørd. Her kann t.d. talan verða um at taka atlit til 

møguleikarnar fyri sølu, virking og virðisøking á landi í Føroyum. 

 

Til § 13. 

Tað er bannað førum undir føroyskum flaggi at at umskipa og á annan hátt at flyta veiðu 

millum før, uttan við loyvi frá landsstýrismanninum. Loyvi krevst uttan mun til, hvussu 

veiðan verður flutt, um veiðan verður umskipað á vanligan hátt, ella veiðan verður tikin 

beinleiðis frá fiskireiðskapi ella líknandi. Loyvi krevst, uttan mun til um talan er um flyting 

av veiðu til føroysk ella útlendsk før, og uttan mun til um veiðan er virkað ella ikki, og uttan 

mun til um veiðan er fiskað í føroyskum sjógvi ella ikki. 

Fyri at tryggja eitt nøktandi eftirlit í sambandi við alla flyting av veiðu, sum fer  fram á 

sjónum, verður mett neyðugt at krevja ítøkiligt loyvi til hvørt far, sum skal vera við í hesum 

virksemi. Við at geva loyvi í hvørjum einstøkum føri verður tryggjað, at treytir kunnu setast, 

sum eru  t i l l agaðar  v i rkseminum.  

Landsstýrismaðurin kann, um hann velur at geva loyvi til flyting av veiðu á sjónum, seta tær 

treytir, sum eru neyðugar, fyri at tryggja eftirlitið við veiðuni og rætta skráseting av veiðuni. 

Treytir kunnu eitt nú verða settar um, hvussu og hvar latan og móttøka skal fara fram, um 

serligar fráboðanir og treytir annars, sum eru neyðugar fyri at tryggja eftirlit við reglum, 

sum eru ásettar í lógini ella við heimild í lógini. Eisini kann landsstýrismaðurin seta treytir, 

sum verða mettar neyðugar fyri at tryggja endamálið við hesi lóg. 

Til § 14 

Fyri at stuðla upp undir at skapa arbeiðspláss í Føroyum verður við hesi grein tryggja, at sum mest 

av fiski kemur upp á land í Føroyum. Endamálið við at seta krav um, at øll veiða skal um 

føroyskan bryggjukant, er at skapa virksemi og arbeiðspláss á landi í Føroyum og at geva virkjum 

á landi í Føroyum betri atgongd til rávøru. Yvirskipað snýr tað seg um at stuðla undir, at 

virðisøkingin er í Føroyum, og at samfelagið Føroyar fær sum mest burtur úr virðisøkingini. Ikki 

bert í sjálvum fiskiskapinum, men eisini í allari virðisketuni – virking, sølu og útflutning av fiski 

og fiskavørum. 

 

Stk, 2 og 3. Eftir uppskotinum verður høvuðsreglan, at øll veiða hjá føroyskum skipum skal um 

føroyskan bryggjukant. Í summum førum kann vera neyðugt at gera undantak frá kravinum, eitt nú 

tá talan er um fisk ella fiskaúrdrátt, sum ikki kann seljast og virkast í nóg stóran mun á landi í 

Føroyum. Somuleiðis kann vera grundarlag fyri at geva skipum, sum royna á leiðum, ið eru langt 

frá føroyskari havn, undantak frá kravinum. 
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Landsstýrismanninum verður tí heimilað í kunngerð at gera undantak frá kravinum í stk. 1 fyri 

ávís fiskasløg og fyri veiðu á ávísum leiðum sambært ásettum leiðreglum. 

 

Stk. 4 og 5. Fyri at tað eisini skal vera møguligt hjá fyritøkum, sum ikki eiga ella hava tilknýti til 

fiskifør at útvega sær rávøru til víðari virking verður landsstýrismaninum heimilað í kunngerð at 

áseta, at meiri en tey 10 prosentini, sum eru kravd sambært lógini, skulu um góðkenda 

uppboðssølu, og hvørji fiskasløg ella fiskiskapur er undantikin ásetingini. 

Ti1 § 15. 

Ásetingarnar í hesum kapitli eru nýggjar í føroyskari lóggávu. Áhugin er vaksandi fyri at 

gagnnýta annað havtilfeingi, t.d. arvatilfar, sum stavar frá livandi verum í havinum. Enn er 

einki samlað lógarverk á hesum øki í londunum uttanum okkum, men her verður skotið 

upp at skipa karmar fyri gagnnýtslu av hesum tilfeingi. Umsitingin av hesum havtilfeingi 

eigur at taka støðu í sáttmálanum um fjølbroytni (Biodiversitetskonventiónin). Í 1993 

samtykti Løgtingið at taka undir við donsku staðfestingini av sáttmálanum. (Uppskot til 

samtyktar, 23. november 1993). Sáttmálin er lýstur fyri Føroyar. (Bekendtgørelse nr. 142 frá 

21. november 1996 af konvention af 5. juni om den biologiske mangfoldighed). Umframt 

ásetingar um varðveitslu av lívfrøðiligum margfeldi, inniheldur Biodiversitetskonventiónin 

ásetingar um gransking og burðardygga gagnnýtslu av hesum tilfeingi. Evnið verður eisini 

viðgjørt í Noregs offentlige udredning (NOU) 2005/10 við heitinum "Lov om forvaltning av 

viltlevende marine ressurcer". 

Tá sagt verður, at hesin kapittul er um annað havtilfeingi, skal hetta síggjast í mun til 

allýsingina av hesum hugtaki. Vanligur fiskiskapur, sum vit kenna hann, er tí ikki fevndur 

av hesum ásetingum uttan so, at hesin fer fram við tí endamáli at fremja marina 

bioprospektering. 

Til § 16. 

Í hesi grein vera hugtøk allýst, sum vera nýtt í hesum kapitli. 

Annað havtilfeingi er ein breið orðing, sum fevnir um alt lívfrøðiligt, evnafrøðiligt og 

fysiskt tilfar, sum stavar frá livandi verum, t.d. djórum, plantum og smáverum, ella frá 

øðrum uppruna í havinum. Tá sagt verður í havinum, meinast eisini á og í havbotninum. 

Arvatilfar frá livandi verum í havinum er partur av havtilfeinginum, og fevnir tað um tilfar 

frá livandi verum, t.d. djórum, plantum og smáverum, ella øðrum uppruna, sum inniheldur 

arvaeginleikar. Arvatilfarið er ikki einans ílegur, men eisini evnafrøðilig evni, so sum 

proteinir og enzymir, sum eru avleiddar av arvatilfari, og sum kunnu takast út úr tí fysiska 

tilfeinginum og nýtast serskilt. 

Tá talan er um bioprospektering, so kann hendan fara fram á ymiskan hátt, men vísast 

kann á tríggjar meginhættir: 

1) Útvinning av serligum evnum, so sum fitisýrum, kveikum, gelatini, cithin v.m. 

2) Leiting eftir áhugaverdum ílegum ella bioaktivum evnum, grundað á eitt nú 

grundgransking, heimaráð ella serligan staðbundnan kunnleika. 

3) Skipað umfatandi leiting eftir aktivum evnum (Miðvis roynd eftir einum hópi av evnum 

fyri at finna fram til ávis evni, sum hava júst teir eginleikar ein ynskir). 

At áhugin er vaksandi, fyri at gagnnýta annað havtilfeingi kemst einamest av stóru 

menningini innanfyri gen- og biotøkni seinastu árini. Innanfyri biotøkni er sergreinin marin 
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biotøkni í stórari menning. Í 2010 er vinnulig marin biotøkni globalt mett til eitt virði uppá 

2,8 milliardir evrur og vøksturin í hesari vinnu er eini 5 % um ári.  Nevnast kann 

frágreiðingin "Marine Biotechnology: A New Vision and Strategy for Europe hjá 

felagsskapinum European Science Foundation - Marine Board frá 2010 sum viðgerð m.a. 

bioprospektering/bioscreening fyri nýggj evni, marina gentøkni og aling. 

Til § 17. 

Grundreglan er, at annað havtilfeingi ikki er privat ogn, men ogn landsins eins og alt annað 

tilfeingi í føroyskum sjógvi. Uttan mun til hvør hevur ongarrættin, so kann gagnnnýtsla av 

hesum tilfeingi bara fara fram við góðkenning frá landsstýrismanninum. 

Neyðugt er við loyvi uttan mun til, um talan er um handilsliga gagnnýtslu ella ikki. 

Gransking verður í Havrættarsáttmálanum mett at kunna fara fram undir tveimum ymiskum 

fortreytum: 

 Beinleiðis vísindalig gransking (pure research) og 

 Gransking við tí endamáli at gagnnýta tilfeingið (applied research).  

Hesi hugtøk eru ikki nærri greinað í sáttmálanum, men verður vanliga roknað við, at 

beinleiðis vísindalig gransking er fyri at fáa kunnleika til havumhvørvið í breiðari merking 

til gagns fyri mannaættina. 

Fer granskingin fram í sjóumveldinum (innan fyri 12 fjórðingar), hevur strandarlandið 

1øgfrøðiliga myndugleikan í øllum viðurskiftum og kann geva rættindi og seta treytir út frá 

hesum. (Sbrt. altjóða rætti er tó undantak fyri "skaðaleysari gjøgnumsigling" fyri før undir 

fremmandum flaggi). Fer granskingin fram uttan fyri sjóumveldið, men innan fyri 

fiskimarkið, skal strandarlandið framvegis samtykkja, men er møguleikin at nokta beinleiðis 

vísindaligari gransking avmarkaður. Tó kann m.a. noktast, um granskingin hevur beinleiðis 

samband við leiting og gagnnýtslu av tilfeingi. Krav um luttøku hjá strandarlandinum, og at 

fáa hendur á kanningarúrslitum, kann altíð setast. Í hesum sambandi verður víst til kapittul 

13 í Havrættarsáttmálanum. 

Beinleiðis vísindalig gransking skapar eingi rættslig krøv til partar av havumhvørvinum ella 

tilfeinginum, og skal á tann hátt verja strandarlandsins ræði á tilfeinginum. 

Í teimum førum vanligur fiskireiðskapur verður nýttur at fremja bioprospektering, kemur 

hetta undir treytirnar, ið annars eru settar í hesi lóg. 

Landsstýrismaðurin kann áseta nærri treytir í slíkum loyvum, eitt nú um tíðarskeið, leiðir 

og nýtslu av reiðskapi, fyri á henda hátt at tryggja, at altjóða reglur og krøv eru lokin, og 

at tað kemur landinum til góðar. 

Til § 18. 

Tað er í samsvari við sáttmálan um lívfrøðiligt margfeldni (Biodiversitetskonventiónin), at 

upprunalandið kann áseta gjøld og aðrar treytir fyri gagnnýtslu av tí tilfeingi, talan er um 

her. Í hesum sambandi verður eisini víst til „Nagoya Protocol on Access to Genetic 

Resources and the Fair and Eqitable Sharing of Benefits arising from their Utilization" frá 

2010. 

Tá hetta økið er nýtt og ókent í 1øtuni, er tó stór óvissa um, hvussu møgulig gjø1d, herundir 

skatting av vinningi, skal fara fram. Tí eru í hesum uppskotinum ongar reglur um, hvussu 
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landið kann fáa part av møguligum vinningi, men verður mælt til, at serstakar skattareglur 

verða gjørdar á hesum øki, sum taka hædd fyri tí serligu støðu, slík vinna er í, og teimum 

altjóða sáttmálum og leiðreglum, sum eru á økinum. Talan kann bæði vera um serstakar 

skattareglur og aðrar reglur, t.d. um, at landið fær lut í nýtslugjoldum (royalies) frá 

patentum. 

Í sambandi við at loyvir vera givin til bioprospektering, er tað av týdningi, at loyvishavarin 

bindur seg til at veita nakrar tænastur afturfyri. Tí eigur sáttmáli at verða gjørdur millum 

partarnar, sum m.a. eigur at innihalda áseting um, at loyvishavarin fær álagt at gera neyvt 

yvirlit yvir alt, sum verður funnið, og bindur seg at viðurkerma, at tilfarið hevur føroyskan 

arvafrøðiligan uppruna, um hetta verður nýtt vinnuligt frameftir. Orsøkin til hesa treyt er at 

sleppa undan torførari próvførslu um upprunan av nýtta arvafrøðiliga tilfeinginum. Ásetast 

kunnu eisini treytir um varðveitslu av innsavnaða tilfarinum. 

Ásetingin um atgongd til ella lut í framíhjárættindum, kann verða atgongd til kanningar-

úrslit, og hvussu hesi kunnu gagnnýtast. Í loyvum eru bara treytir til umsøkjaran. Um so 

er, at hesin avhendar síni rættindi ella letur onnur fáa lut í teimum, kann hetta tí bara gerast við 

góðkenning frá landsstýrismanninum. Áseting av gjaldi ella øðrum framíhjárættindum, sum 

skulu falla til landið, verður avtalað partanna millum í sáttmála. Hvørji framíhjárættindini til 

landið skulu vera, kunnu ásetast í mun til hvønn figgjarligan týdning annað føroyskt 

havtilfeingi hevur í samlaðu verkætlanini. 

Til § 19. 

Henda greinin er ætlað at nýta í teimum førum, har loyvi ikki er givið til gagnnýtslu av 

øðrum føroyskum havtilfeingi, tá tilfeingið longu lógliga er fmgið til vega við eitt nú 

vanligum fiskiskapi. Greinin heimilar í slíkum førum landsstýrismanninum at áleggja treytir 

eftir somu mannagongd sum í grein omanfyri. 

  

Til § 20. 

Fiskidagaskipanin í fiskiskapinum eftir botnfiski í føroyskum sjógvi heldur fram í hesum 

lógaruppskotinum. Hendan skipan er fyrst og fremst ætlað at regulera fiskiskapin eftir 

botnfiskasløgunum toski, hýsu og upsa.  
Stk. 2. Løgtingið ásetir við lóg árligt fiskidagatal og skal í hesi áseting taka atlit til, at 

fiskastovnarnir verða gagnnýttir burðardygt, lívfrøðiliga og samfelagsbúskaparliga, og 

at gagnnýtslan tryggjar mest møguligu virðisøking fyri vinnu og samfelag. 

Til § 21. 

Til tess at ráðgeva landsstýrismanninum velur landsstýrismaðurin eina Stovnsrøktarnevnd, 

við umboðum fyri vinnuna á sjónum. Stovnsrøktarnevndin yvirtekur í høvuðsheitinum 

tær uppgávur, sum Fiskidaganevndin hevur eftir verandi lóg. Ein týðandi uppgáva hjá 

nevndini verður framhaldandi at lata landsstýrismanninum tilmæli um fiskidagar við 

støði í vinnuligari vitan og royndum. Nevndin kann harumframt ráðgeva og lata 

landsstýrismanninum tilmæli í øðrum málum um fyriskipanir í fiskiskapinum eftir 

botnfiski í føroyskum sjógvi yvirhøvur. 

Tryggjast skal, at allir partar í vinnuni á sjónum, sum eru í fiskidagaskipan í føroyskum 

sjógvi, eru umboðaðir í nevndini. 

Landsstýrismaðurin ger reglugerð um val og virki nevndarinnar. Landsstýrismaðurin velur 

nevndina og velur sjálvur formann og varaformann og setur skrivara. 

 

Til § 22. 
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Landsstýrismaðurin velur eina Skipanarnevnd fyri 4 ár ísenn, sum skal ráðgeva 

landsstýrismanninum í málum um at skipa fiskiskapin eftir botnfiski í føroyskum sjógvi. 

Nevndarlimir verða settir við støði í fakligum kunnleika og royndum innan lívfrøði, 

stovnsmetingar, búskap og fiskivinnufyrisiting yvirhøvur, men ikki umboða ávísar 

felagskapir, stovnar ella vinnulig seráhugamál. 

Ein av høvuðsuppgávunum hjá Skipanarnevndini er at lata landsstýrismanninum tilmæli um 

fiskidagar, sum samansjóðar vísindaliga tilfarið frá Havstovuni og vinnuliga tilmælið frá 

Stovnsrøktarnevndini, og har tað eisini verða tikin við og viðgjørd búskaparlig viðurskifti í 

sambandi við áseting av fiskidøgum. 

Umframt ráðgeving og tilmæli um fiskidagar, er uppgávan hjá Skipanarnevndini eisini at 

ráðgeva landsstýrismanninum í øðrum málum um at skipa fiskiskapin eftir botnfiski í 

føroyskum sjógvi yvirhøvur. Nevndin kann taka mál upp av sínum eintingum, eins og 

landsstýrismaðurin eftir tørvi kann leita sær fakliga ráðgeving í nevndini. Harumframt er 

ætlanin, at Skipanarnevndin skal hava ein leiklut í sambandi við eftirmeting av 

fyriskipanum fyri fiskiveiðu í føroyskum sjógvi, sum hetta lógaruppskotið leggur upp til 

verður gjørt regluliga framyvir. 

Landsstýrismaðurin ger reglugerð um val og virki nevndarinnar. Landsstýrismaðurin velur 

nevndina og velur sjálvur formann og varaformann og setur skrivara. 

Til § 23. 

Á sama hátt sum landsstýrismaðurin fær tilmæli frá Fiskidaganevndini, skal hann eisini hava 

tilmæli frá Havstovuni. 

 

Til § 24. 

Stk. 1-2. Hendan grein ásetir bólkar av fiskiførum í fiskidagaskipanini og ásetir 

fiskidagatal fyri hvønn bólkin. 

Ásetingarnar eru í innihaldi óbroyttar samanborið við lógina um vinnuligan fiskiskap, men 

ávísar broytingar og tillagingar eru gjørdar. 

Ístaðin fyri at hava ásetingar um høvuðsbólkar og undirbólkar í fiskidagaskipanini, verður 

skotið upp, bert at áseta teir bólkar, ið fiskidagar verða lutaðir til. 

Ein onnur broyting er at bólkur 4A og 4B eru lagdir saman. Bátar í hesum bólkum virka í 

allarflestu førum undir somu lógartreytum 

Tillutaða fiskidagatalið til hvønn bólk var upprunaliga við lógini um vinnuligan fiskiskap 

býtt javnt millum øll fiskiførini. Við tíðini eru tó avhendingar av fiskidøgum og 

samanleggingar av veiðiloyvum farnar fram soleiðis at tað er ymiskt, hvussu nógvar dagar, 

hvørt fiskifar hevur í fiskiloyvinum. 

 

Samlaða fiskidagatalið og fiskidagatalið fyri hvønn bólk tekur støði í talinum, ið seinast 

vóru ásett við lóg. 

 

Stk. 3. Høvuðsreglan er, at tillutaðir fiskidagar fyri hvønn bólk eru til fiskiskap á innaru 

fiskidagaleið. Tó er ein partur at fiskidøgunum hjá teimum trolarum, sum vóru bólkur 1, 

lemmatrolarar, tillutaðir til ytru fiskidagaleið og kunnu bert brúkast til fiskiskap á ytru 

fiskidagaleið. 

 

Stk. 4. Í hesi lóg verður bara bruttotons, BT, nýtt sum uppmátingareind fyri fiskifør. Tó eru 

enn onkur fiskifør, sum ikki eru uppmáld í BT, men eftir gomlu uppmátingini í BRT. 
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Tá hesi vera uppmáld av nýggjum, koma tey eftir hesi áseting framhaldandi at hoyra til í 

sama bólki, sum tey frammanundan hava hoyrt til og varðveita tey rættindi, tey hava havt. 

Verður fiskifar, sum bara er mált upp í BRT, skift út og sum er flokkað í ein av bólkunum 

henda grein viðvíkur, er neyðugt, at hetta verður mált upp í BT, áðrenn útskifting kann 

fara fram. Somuleiðis er galdandi, at skip, ið kemur inn, ikki skal hava eitt BT-mát, sum 

ger at tað skiftir bólk í fiskidagaskipanini. 

Fiskifør flyta heldur ikki bólk um broytingar verða gjørdar, sum ávirka støddarmát ella 

framtøkumegi, t.e. um skip verða longd ella umbygd ella skifta motor. 

Til 25. 

Hendan greinin allýsir innaru og ytru fiskidagaleið í føroyskum sjógvi og er framhald av § 

4, stk. 4 og 5 í lógini um vinnuligan fiskiskap. Føroyskur sjógvur er allýstur sum 

leiðirnar innanfyri føroyskt fiskimark, sum er allýst í kongligari fyriskipan nr. 598 frá 21. 

desember 1976 om fiskeriterritoriet ved Færøerne, som senest ændret ved anordning nr. 

888 af 17. september 2009. Í lógini um vinnuligan fiskiskap frá 1994 eru eisini ásetingar um 

fiskimarkið, sum ikki verður hildið neyðugt at hava við í hesi lóg, tí fiskimarkið 

frammanundan er ásett kongligari fyriskipan. 

Hinvegin er neyðugt at hava ásetingar um innaru og ytru fiskidagaleið. Innara fiskidagaleið 

er ásett við knattstøðum, meðan ytra fiskidagaleiðin er leiðin millum hesar knattstøðir 

og fiskimarkið, soleiðis sum hetta er ásett í kongiligari fyriskipan nr. 598 frá. 21. desember 

1976. 

Føroya Banki er ikki fevndur av fiskidagaleiðum, tí fiskiskapur har er skipaður við serligum 

ásetingum og heimildum, sí § 26. 

Í innihaldið er greinin óbroytt sammett við lógina um vinnuligan fiskiskap. 

Til § 26. 

Heimildin hjá landsstýrismanninum at áseta fiskidagaskipan á Føroya Banka, sum hevur verið í 

lógini um vinnuligan fiskiskap síðani 1996 (§ 29, stk. 2), heldur fram í hesum uppskotinum. 

Fiskiskapurin eftir botnfiski á Føroya Banka hevur í lógini um vinnuligan fiskiskap verið 

skipaður fyri seg. Fram til fiskiárið 2008/2009 var fiskidagaskipan sett fyri Føroya Banka 

eftir hesi heimild. Línuskip í bólki 3 og útróðrarbátar (húkur) í bólki 4A, 4B og 5, í 

fiskidagaskipanini á landgrunninum høvdu atgongd at fiska tosk og annan botnfisk á Føroya 

Banka. Hvørt fiskifar í bólki 3, 4A og 4B fekk í útgangsstøðu tillutað 30 fiskidagar í part, sum 

egnar fiskidagar. Bátar í bólki 5 fingu 15 dagar í part. 

Verður fiskiskapur aftur loyvdur á Føroya Banka og skipaður við egnum fiskidøgum til 

fiskifør í teimum bólkum, sum høvdu rættindi í fiskiárinum 2007/08, verður býtið millum 

fiskifør umsett eftir lutfalsliga talinum av døgum, tey tá høvdu rætt til. Grundin er, at 

sambært § 13, stk.1, í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap hevur rætturin til egnar fiskidagar 

somu gildistíð sum veiðiloyvi, tað vil siga til 1. januar 2018. 

Viðmerkjast kann, at eftir lógini um vinnuligan fiskiskap er Føroya Banki friðaður fyri øllum 

veiðihættum. Landsstýrismaðurin hevur tó heimild við kunngerð at loyva tíðaravmarkaðari 
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veiðu við snellu, snøri ella tráðu. Hendan áseting heldur óbroytt fram, tó so at hon frameftir 

verður ásett í kunngerð. 

Til § 27. 

Hendan grein ásetir, at landsstýrismaðurin við kunngerð kann seta reglur fyri fiskiskap eftir 

botnfiski í føroyskum sjógvi, sum ikki er fevndur av fiskidagaskipanini — sum mest er 

ætlað at regulera fiskiskapin eftir toski, hýsu, upsa og kongafiski. Somuleiðis fær 

landsstýrismaðurin við kunngerð heimild at seta reglur um veiðu eftir uppsjóvarfiski og 

djóras1øg, sum skeljar, hummara, krabba o.l. 

Ásetingin gevur landsstýrismanninum heimild at áseta reglur um atgongd, býti av tøkum 

fiskimøguleikum millum bólkar av fiskiførum, einstøk fiskifør og veiðihættir, og hvussu 

fiskiskapurin annars skal fara fram. Harumframt kann talan vera um reglur, sum avmarka 

talið av fiskiloyvum og ásetir reglur um loyvdar fiskileiðir, reiðskap og hjáveiðu av toski, 

hýsu, upsa og kongafiski. 

Nýggj áseting samanborið við lógina um vinnuligan fiskiskap er, at tá landsstýrismaðurin 

brúkar sínar heimildir at skipa fiskiskap, skulu atlit takast til m.a. skynsama røkt av 

fiskastovnum, rakstrar- og samfelagsligt 1ønsemi, mest møguliga virðisøking og søguligt 

virksemi hjá fiskiførum ella bólkum av fiskiførum. 

Landstýrismaðurin skal somuleiðis hava í huga tey rættindi og tær skyldur, sum Føroyar 

hava sambært millumtjóða avtalum og samstarvi. Her kann t.d. vera talan um ST 

havrættarsáttmálan, ST-fiskastovnaavtaluna frá 1995, millumtjóða FAO avtaluni um 

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

Unreported and Unregulated Fishing) og skyldur okkara sum flaggland yvirhøvur. 

Til § 28. 

Greinin, sum fevnir um fiskiskap hjá føroyskum skipum uttan fyri føroyskan sjógv, stavar í 

innihaldi frá lógini um vinnuligan fiskiskap, men er í hesum uppskotinum dagførd og 

tillagað. 

Reglurnar og treytirnar hjá føroyskum skipum, ið fiska inni hjá øðrum londum samsvarandi 

sínámillum fiskiveiðiavtalum, eru reglurnar, sum galda fyri fiskiskap í sjóøkinum hjá 

viðkomandi landi. 

Treytirnar fyri fiskiskap í altjóða sjógvi verða sum høvuðsregla ásettar, við samtyktum 

økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum, sum t.d. NEAFC og NAFO. Er eingin samtykt ella 

Føroyar ikki eru partur av samtykt, ásetir landsstýrismaðurin treytirnar. 

Veiðinøgdir og aðrar treytir fyri fiskiskap eftir ferðandi fiskastovnum, sum vanliga fer fram 

í fleiri fiskiløgdømum, verða vanliga ásettar í strandarlandaavtalum ella samtyktum 

økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum. Er eingin avtala, kann landsstýrismaðurin áseta 

fyriskipanir fyri fiskiskap eftir ferðandi ella felags fiskastovnum í føroyskum og altjóða 

sjógvi. 

Í sambandi við fiskiskap í altjóða sjógvi skal landstýrismaðurin hava í huga tey rættindi 

og tær skyldur, sum Føroyar hava sambært millumtjóða sáttmálum, avtalum og samstarvi. 

Her kann t.d. vera talan um ST havrættarsáttmálan, ST-fiskastovnaavtaluna frá 1995, 

millumtjóða FAO avtaluni um havnatiltøk (Agreement on Port State Measures to Prevent, 
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Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) og ábygdir og skyldur 

Føroya sum flaggland yvirhøvur. 

Stk. 5. Her verður ásett, at fiskifar undir føroyskum flaggi ikki kann fara til fiskiskap inni 

hjá londum, Føroyar ikki hava fiskiveiðiavtalu við, uttan góðkenning frá 

landsstýrismanninum. Hetta fyri at staðfesta tær ábyrgdir og skyldur, vit hava sum 

flaggland. Her kann t.d. vera talan um, at føroysk reiðarí í vinnuligum samstarvi útvega 

sær fiskimøguleikar. Ásetingin ber í sær, at føroysk skip bert kunnu luttaka í slíkum 

fiskiskapi, um tey hava góðkenning frá føroyskum myndugleikum, og at føroyskir 

myndugleikar hava fingið váttan frá myndugleikunum í strandalandinum um, at talan er 

um lógligan og skipaðan fiskiskap. 

Til § 29. 

Stk. 1. Heimilað verður landsstýrismanninum at lata eigara av fiskifari fyribils ella avmarkað 

fiskiloyvi veiða ávíst ár. Soleiðis kunnu fyribils rættindi verða givin til fiskiskap, uttan at hetta 

gevur eigaranum rætt til árini eftir at fáa somu fiskimøguleikar. Hetta er í innihaldi eitt 

framhald av § 5, stk. 4, 3. pkt. í lógini um vinnuligan fiskiskap, har landsstýrismaðurin kundi 

lata slík fyribilsrættindini, hóast at eigarin ikki hevði veiðiloyvi til einstaka fiskiskapin 

ella søguliga hevur luttikið í fiskiskapinum. Í hesum lógaruppskotið eru fyritreytirnar 

broyttar í mun til gomlu lógini, við tað at veiðiloyvini hava fingið øðrvísi innihald. 

Ásetingin í gomlu lógini varð m.a. nýtt til eitt nú at geva sonevnd B-loyvir til fiskiskap av 

felagskvotum av rækjum, har fiskiskimøguleikar ikki vóru fullnyttir av teimum fiskiførum, ið 

vanliga troyttu hesar møguleikar. Endamálið er m.a. at hava eitt amboð í fyrisitingini, sum kann 

vera við til at tryggja, at fiskimøguleikar Føroyar hava samrátt seg til við onnur lond ella 

sjálvar hava ásett, ikki liggja óbrúktir. 

Stk. 2. Hóast ásett er í § 6, stk. 3 at rætturin til egnar kvotur og fiskidagar hevur somu gildistíð, 

sum veiðiloyvi, tvs. sum høvuðsregla til veiðiloyvi verður sagt upp , so verður skotið upp, at 

heimilað verður landsstýrismanninum at lata ein avmarkaðan rætt til fiskskap, sum egnar 

kvotur ella egnar fiskidagar, sum bert eru galdandi eitt ár. Eftir hesum kann slíkur avmarkaður 

fiskiskapur skipast við egnum kvotum ella egnum døgum, uttan at hetta geva rætt til 

framhaldandi at fáa egnar kvotur ella egnar dagar so leingi veiðiloyvi er galdandi. Um 

fiskiskapurin verður skipaður við slíkum eitt ára egnum kvotum ella egnum døgum, kunnu 

kvoturnar ella dagarnir seljast í tí árinum tey eru galdandi eftir reglunum í § 36-37, men 

kunnu tó ikki seljast endaliga, tí rættindini eru bert galdandi fyri tað einstaka árið. Mett 

verður, at heimildin at lata skipum egnar kvotu, avmarkað fyri eitt ár, er eitt amboð, sum er 

hent í førum, har tað ikki er ynskiligt hjá myndugleikanum at lata ávísum skipi ella 

bólkum av skipum rættindi við teimum tíðarbindunum, sum egnar kvotur hava. Sum 

rættindaslag geva egnar kvotur loyvishavara møguleika sjálvur at gera av, hvussu hann 

leggur fiskiskapin til rættis. 

Til § 30. 

Tørvur er á heimild í fiskivinnulóggávuni at geva serstøk loyvi til ferðavinnufiskiskap og 

at gera nærri reglur í tí sambandi. Talan kann bæði vera um føroyskt og útlendskt skrásett 

før sum ikki hava loyvi at reka vinnuligan fiskiskap sum so. Til tess er neyðugt við eini 

heimild, sum gevur undantak frá høvuðsreglunum í lógini, soleiðis at serstøk loyvi kunnu 

latast førum til ferðavinnufiskiskap. 
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Í sambandi við ferðavinnufiskiskap, kann eisini verða talan um útlendsk ferðafólk ella 

ferðaskrivstovur, sum koma higar við egnum fari og ætla sær at fiska. Eftir hesum má heimild 

eisini vera at gera undantak frá høvuðsregluni í § 42 í hesum lógaruppskotið um at bannað er 

fiskiførum undir fremmandum flaggi og fremmandum ríkisborgarum at reka fiskiskap 

føroyskum sjógvi. 

Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin fær heimild í kunngerð at geva serstøk loyvi 

sambandi við ferðavinnu, og kann seta treytir um nøgd av fiski, sum kann veiðast og takast 

við av landinum, reiðskap, tal av reiðskapi o.tíl. 

Til § 31. 

Ásetingarnar í hesum kapitli galda fyri fiskifør størri enn 15 bruttotons, BT, undir 

føroyskum flaggi, tað vil í hesum føri siga øll føroysk fiskifør, uttan útróðrarbátarnir, sum 

hava rætt til fiskiloyvi í bólki 5. 

Til § 32. 

Grundleggjandi í allari fiskidagaskipanini og øðrum skipanum í fiskiskapinum eftir 

botnfiski í føroyskum sjógvi, er fiskiorkan og veiðievnini hjá skipum og bátum. 

Fiskiorkan broytist ofta í lopum t.d. um nýggjur reiðskapur verður brúktur (nýtt húkaslag, 

nýtt slag av troli osfr.), men eisini støðugt við betri tólum og dugnaligari manning. 

Fiskiorkan kann eisini broytast tá skip verða skift út og nýggj fiskifør koma inn, fiskifør 

verða umbygd ella fáa nýggjan motor, ella tá ið veiðiloyvi/fiskidagar verða fluttir av einum 

fiskifari á annað. 

Meginreglan í hesum uppskotinum er, eins og gomlu lógini, at í hesum fiskiskapi, má 

samlaða fiskiorkan ikki økjast. 

Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin í kunngerð kann áseta nærri reglur um, hvussu 

fiskiorka verður roknað út og ásett, umframt mannagongdir fyri samanlegging og umsiting av 

veiðiloyvum. 

Til § 33. 
Ásetingin er í høvuðsheitum tann sama sum í lógini um vinnuligan fiskiskap, Ein 

nýskipan, sum verður skotin upp, er tó at tað skal bera til at flyta veiðuloyvi og fiskirættindi 

frá tveimum ella fleiri fiskiførum í fiskidagaskipanini á eitt ella fleiri fiskifør uttan 

veiðuloyvi. T.d. at flyta trý veiðiloyvi á tvey skip, at flyta fýra veiðiloyvi á tvey skip osfr., 

treytað av, at fiskiorkan ikki gerst størri og at talið av veiðiloyvum ikki gerst størri enn 

frammanundan. Avmarkingin at flyta veiðiloyvi millum bólkar í dagaskipanini er framvegis 

galdandi. 

 

Mett verður, at tað ikki er talið av loyvum, sum verða flutt, í sjálvum sær er so avgerandi. 

Tað, sum hevur týdning, er, at fiskiorkan ikki gerst størri. 

Endamalið við hesi broyting er at gera skipanina við útskifting av fiskiførum liðiligari og 

smidligari, so at rúmari møguleikar eru at leggja veiðiloyvi saman og á tann hátt stuðla undir at 

tillaga og rasjónalisera raksturin. 

Stk. 1. Veiðiloyvi kunnu í sambandi við útskifting av skipum flytast á skip við ongum 

veiðiloyvi, ella leggjast saman við fiskifari, sum frammanundan hevur veiðiloyvi. 
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Stk. 2. Av tí at samlaða tali av veiðiloyvum í føroyska fiskiflotanum við hesum 

lógaruppskotinum verður fryst fast kann talið av loyvum ikki gerast størri í sambandi við at 

tvey ella fleiri veiðiloyvi verða flutt á skip við ongum veiðiloyvi. 

 

Stk. 3. Ásett verður, at tá veiðiloyvi hjá fiskiførum, ið eru undir fiskidagaskipan í føroyskum 

sjógvi ella fiska botnfisk í føroyskum sjógvi undir aðrari skipan, skal fiskiorkan ikki gerast 

størri. 

Stk. 4. Avmarkingin at flyta veiðiloyvi millum bólkarnar sbrt. § 24, stk. 1 er framvegis 

galdandi. Hendan avmarking forðar m.a. fyri, at veiðiloyvi hjá útróðrarbátum í bólki 4 og 4T 

verða flutt til línuskip og trolarar. 

Hesar flytingar og samanleggingar av veiðuloyvum verða loyvdar, samstundis sum fiskiførini, 

ið loyvini verða flutt á ella løgd saman við, kunnu njóta fiskirættindi svarandi til, at fiskiorka 

tess ikki verður størri ella økist við meir enn tí fiskiorkuni, ið var knýtt at flutta ella samanlagda 

veiðuloyvinum. 

Stk. 5. Landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at gera nærri reglur í sambandi við 

flyting av veiðiloyvum, herundir reglur um hvussu fiskiorka verður roknað út. 

Til § 34. 

Stk. l. Verður fiskifar tikið úr vinnuligum fiskiskapi, kann landsstýrismaðurin lata 

eigaranum tilsøgn um veiðiloyvi til annað fiskifar sum skal vera skrásett innan tvey ár. Eftir 

hesum kann eigarin varðveita veiðiloyvi og fiskirættindini í upp til tvey ár uttan at hava 

skip. Ásetingin verður eisini nýtt, um fiskifar gongur burtur. 

Persónur ella felag, sum hevur fingið tilsøgn um at varðveita veiðiloyvi, kann sjálvur gera 

nýtslu av henni við at flyta á skip, sum verður skrásett í navninum hjá hesum persóni ella 

felag. Tilsøgnin kann eisini latast øðrum at flyta á annað skip, leggja saman við verandi 

fiskifari ella flytast á annað skip saman við øðrum veiðiloyvi. Broytingin í mun til gomlu 

lógina er, at við hesum uppskotinum kann tilsagnarhavari, lata øðrum persóni tilsøgnini, og 

flyta hana á eitt skip við ongum veiðiloyvi. 

Stk. 2. Víkjast kann frá 2 ára freistini um tann, ið hevur tilsøgnina, kann prógva, at hann 

innan rímiliga tíð fær annað fiskifar, sum lýkur treytirnar. Treyt er, at gongd er í 

málinum 

ella at tilsagnarhavarin arbeiðir við ítøkiligum ætlanum um at flyta veiðiloyvið á annað skip, 

men at tað tekur longri tí at fáa øll viðurskifti upp á pláss. Grundreglan er, at freistin bert 

verður longd, um talan eru um umstøður, sum tilsagnarhavarin ikki sjálvur hevur ræðið á og 

kann gera nakað við. Eisini hevur freistin verið longd, tá t.d. nýbygningar eru seinkaðir á 

skipasmiðju. Umsókn um at leingja tilsøgnina skal vera latin inn, innan 2 ára freistin er 

farin. 

Stk. 3 gevur landsstýrismaðurin kann í kunngerð seta nærri reglur og mannagongdir fyri 

umsiting av tilsøgnum um at varðveita veiðiloyvi. 

Til § 35. 

Verandi reglur um at fiskifør kunnu avhenda fiskidagar til onnur fiskifør í sama bólki, 

bólkur 5 undantikin, halda óbroyttar fram í hesum lógaruppskotinum. Reglurnar um, at tað 
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ikki ber til at flyta dagar frá húki til trol og øvugt, og millum bólkarnar sambært § 24, 

stk.1, verða framhaldandi galdandi. 

Verður avhendað, og fiskiførini ikki eru eins, tá talan er um fiskiorku, skal møgulig 

umrokning fara fram, sum avspeglar munin í fiskiorku/veiðievnum millum fiskiførini. 

Endalig avhending merkir, at fiskiloyvini árið eftir, endalig avhending er farin fram, verða 

útskrivað við teimum broytingum, avhendingin hevur ført við sær. 

Landsstýrismaðurin fyriskipar í kunngerð, hvussu avhendingin skal fara fram, herundir 

reglur fyri umrokning av fiskidøgum. Hesar reglur eiga m.a. at áseta mannagongdir og 

fráboðanarskyldu til Vørn. 

Til § 36. 

Uppskotið er í innihaldi óbroytt samanborið við lógina um vinnuligan fiskiskap. 

Fiskirættindi latin sum egnar kvotur kunnu avhendast. Er talan um avhending fyri eitt ár, 

verður egin árskvota ella egin hjáveiðikvota avhendað, men er talan um endaliga avhending, 

verður egin kvotupartur ella egin hjáveiðipartur avhendaður. Avhendast kunnu partar av 

tillutaðum kvotuarættindum ella allur rætturin. Endalig avhending merkir, at fiskiloyvini 

árið eftir, endalig avhending er farin fram, verða útskrivað við teimum broytingum, 

avhendingin hevur ført við sær. Kvoturættindini kunnu avhendast øllum fiskiførum, sum 

hava veiðiloyvi, við teimum avmarkingum, ið til eina og hvørja tíð eru galdandi, eitt nú at 

íslandskvotur ikki kunnu fiskast við troli. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur í kunngerð, sum m.a. eigur at hava ásetingar um 

mannagongdir, fráboðanarskyldu til Vørn v.m. 

Vørn umsitur fraboðanir um avhendingarnar og hevur yvirlit yvir fiskirættindini. 

Til § 37. 
Í lógini um vinnuligan fiskiskap er lagt upp fyri, at fyritreytirnar hjá smærru 

útróðarbátunum (bólkur 5) eru øðrvísi enn hjá størru skipunum. Í regluverkinum 

hevur tí nærum í øllum førum verið gjørt undantøk frá vanligu reglunum fyri 

smærru útróðrarbátarnar og at serligar skipanir hava verið galdandi fyri hendan 

partin av flotanum. 

Hetta er eisini grundreglan í hesum uppskotinum. 

Fyri bátar, sum eru í fiskidagaskipanini (bólkur 5) eru ásetingarnar í innihaldi 

tær somu, sum í verandi lóg. 

Til § 38. 

Stk. 1. Hesar ásetingar eru í innihaldi framhald av galdandi reglum, sum siga, hvør 

hevur rætt at fáa fiskiloyvi í bólki 5 í fiskidagaskipanin. Ásetingarnar hava staðið 

í kunngerð, men mett verður at tær eru av slíkum grundleggjandi slagi, at tær eiga at 

standa í sjálvari lógini, eins og reglurnar um atgongd til vinnuligan fiskiskap í 

øðrum pørtum av flotanum eru tað. 

Til § 39. 
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Ásetingin er í innihaldið óbroytt samanborið við lógina um vinnuligan fiskiskap frá 1994. 

Bátar í bólki 5 hava ikki veiðiloyvi, men bert fiskiloyvi. Tí er ásett, at fiskiloyvi hjá bátum í 

bólki 5 kann flytast á bát við ongum fiskiloyvi, treytað av at fiskiorkan ikki gerst størri. Sostatt 

ber framhaldandi ikki til at leggja fiskiloyvi til fiskidagar í bólki 5, saman ella at flyta tvey 

fiskiloyvið yvir á bát við ongum fiskiloyvi. 

Til § 40. 

Stk. 1. Verður útróðrarbátur tikin úr vinnuligum fiskiskapi, kann 

landsstýrismaðurin lata eigaranum tilsøgn um fiskiloyvi til annað bát, sum skal 

vera skrásett innan tvey ár. Eigarin kann sostatt varðveita fiskiloyvi upp til tvey 

ár, uttan at hava bát. Ásetingin verður eisini nýtt, um bátur gongur burtur. 

Stk. 2. Víkjast kann frá 2 ára freistini um tann, ið hevur tilsøgnina, kann 

prógva, at hann innan rímiliga tíð fær annað fiskifar, sum lýkur treytirnar. Treyt 

er, at gongd er í málinum ella at tilsagnarhavarin arbeiðir við ítøkiligum ætlanum 

um at flyta fiskiloyvið á annan bát. Grundreglan er, at freistin bert verður 

longd um talan eru um umstøður, sum tilsagnarhavarin ikki sjálvur hevur 

ræðið á og ikki kann gera nakað við, t.d. at nýbygningar eru seinkaðir á 

bátasmiðju. Umsókn um at leingja tilsøgnina skal vera latin myndugleikanum, 

innan 2 ára freistin er farin. 

Til § 41. 
Í fiskiskapi hjá bátum í bólki 5 uttan fyri fiskidagaskipanina, er fiskiskapur skipaður 

við egnum kvotum (hummari). Eftir lógini um vinnuligan fiskiskap eru slíkar 

avhendingar fevndar av somu reglum, ið galda fyri tey størru skipini. Her verður 

skotið upp, at gera serligar reglur fyri avhending av egnum kvotum hjá smærru 

bátunum, soleiðis at egin kvota heilt ella lutvíst kann avhendast til annan bát, 

treytað av, at báturin avhendað verður til, hevur rætt til sama slag av fiskiloyvi, sum 

báturin, avhendað verður frá. 

Til § 42. 

Høvuðsreglan er, at fremmand før ella fremmandir ríkisborgarar ikki kunnu reka fiskiskap í 

føroyskum sjógvi og heldur ikki kunnu fáast við nakað, sum hevur samband við fiskiskap, 

so sum at umskipa veiðu, uppskipa veiðu, virka, pakka ella á annan hátt handfara veiðu, 

umskipa útgerð ella ankring við tí í hyggju at taka lut í umskiping av veiðu ella taka inn 

útgerð o.tíl. 

Landsstýrismanninum er heimilað at gera undantak frá forboðnum í stk. 1 og at gera nærri 

reglur hesum viðvíkjandi. 

Nevnast kann at loyvi til umskiping verður givið á hvørjum ári, m.a. fyri russisk fiskifør. 

Um landsstýrismaðurin velur at geva loyvi til ávíst virksemi í føroyskum sjógvi við førum 

undir fremmandum flaggi, kunnu treytir setast við. Treytir kunnu setast, sum tryggja at 

endamálini við lógini verða rokkin. 

Tað er neyðugt at seta treytir, sum eru tillagaðar ítøkiliga virkseminum. 

Um t.d. loyvi verður givið til umskiping av veiðu, kunnu m.a. setast treytir, sum eru 

neyðugar, fyri at tryggja eftirlitið við veiðuni og rætta skráseting av veiðuni. Treytir kunnu 

eitt nú verða settar um, hvar umskiping skal fara fram, at umskiping bert kann fara fram við 
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bryggju, treytir kunnu setast um serligar fráboðanir og treytir annars, sum eru neyðugar 

fyri at tryggja  

viðkomandi atlit sum skulu takast sbrt. lógini og fyri at tryggja eftirlit við reglum, sum eru 

ásettar í lógini ella við heimild í lógini. 

Ásetingin í § 50 hevur eisini til endamáls at forða fyri, at fiskifør, ið reka ólógligan fiskiskap, 

koma í føroyskan sjógv ella í føroyska havn at fáast við slíkt, sum nevnt í hesi grein. Áðrenn 

loyvi verður givið til umskiping v.m. verður eitt nú altíð eflirkannað, um skipið er á IUU-

listum hjá økisfelagsskapum. 

Til § 43. 

Greinin ásetir karmarnar fyri nær fiskiskapur kann fara fram við fiskiførum, sum ikki eru undir 

føroyskum flaggi. Tað er ein treyt, at talan er um fiskiskap sbrt. sínámillum fiskiveiðiavtalum 

ella millumtjóða avtalum, sum Føroyar eru partur av og bert tær nøgdir, sum eru avtalaðar. 

Greinin heimilar fremmandum fiskiførum at fiska í føroyskum sjógvi uttan føroyskt 

veiðiloyvi. Hesi fiskifør fiska í føroyskum sjógvi grundað á altjóða avtalur. 

Stk. 3. Treytin fyri at fáa loyvi at fiska í føroyskum sjógvi, er, at myndugleikarnir í Føroyum 

og í viðkomandi landi eru samd um hvørji fiskifør kunnu luttaka í fiskiskapinum. Hetta 

verður vanliga gjørt soleiðis at viðkomandi land, sum Føroyar hava gjørt avtalu við, sendir 

ein lista yvir før, ið kunnu fiska fyri eitt fiskiár í senn. Broytingar kunnu koma fyri á 

listanum. 

 Fiskimálaráðið skal góðkenna ein slíkan lista. Eru fiskifør á listanum, sum hava luttikið 

ólógligari veiðu, ella veitt førum tænastur, ið hava luttikið í ólógligari veiðu, kann 

Fiskimalaráðið nokta at góðkenna hesi fiskifør. 

Til § 44. 

Henda áseting stavar frá galdandi lóg, § 10, stk. 7. Orðingin er tó broytt til "føroyska 

sjóumveldið" í staðin fyri "føroyskan sjógv", tí sambært altjóða havrætti og Havrættarsáttmála 

Sameindu Tjóða kunnu slíkar ásetingar bert setast í sjóumveldinum. Føroyska sjóumveldið 

er økið út á 12 fjórðingar úr grundlinjunum, soleiðis sum lýst í kongligari fyriskipan nr. 240 

frá 30. april 2002 "lov om afgrænsning af serterritoriet" og í bekendtgørelse nr. 306 frá 16. 

mai 2002 "afgrænsningen af søterritoriet ved Færøerne". Í sjóumveldinum hava føroyskir 

myndugleikar fult ræði í øllum viðurskiftum, og føroyskur rættur er galdandi. 

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 fyri fiskiskapi uttan fyri føroysku 

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

halda. Hendan orðingin er broytt, soleiðis, at forboðið ikki longur er treytað av at talan er um 

brot á reglur fyri fiskiskapi, har føroysk fiskifør eru bundin av millumlanda avtalum. 

Forboðið er galdandi, um skipini hava luttikið í veiðu, sum er ólóglig, ófráboðað og óskipað 

(Illegal,  

unreported and unregulated fisheries — IUU-veiða) ella stuðla slíkum fiskiskapi. 

Endamálið við hesi grein er at seta í verk tiltøk móti fiskiførum, sum luttaka í IUU-veiðu, og 

førum, sum veita tænastur til hesi skip, eitt nú olju, útgerð, flutning av veiðu, manningarskifti, 

vistir og viðlíkahald. 
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Før undir fremmandum flaggi, sum bróta reglur um fiskiskap uttan fyri føroyskan sjógv, eru 

bannað at koma í føroyska sjóumveldið og í føroyska havn. 

Talan kann verða um brot á millumlanda avtalur, t.d. avtalur, ið verða gjørdar í sambandi við 

áseting av heildarkvotum av ferðandi fiskastovnum og avtalur, ið verða gjørdar í millumtjóða 

fiskivinnufelagsskapum, so sum NEAFC og NAFO. IUU-veiða er ein hóttan móti 

burðardyggari gagnnýtslu av tilfeinginum, serliga av stovnum, sum ferðast um fiskimark ella í 

altjóða sjógvi, og ávirkar veiðumøguleikarnar og búskaparligu viðurskiftini eisini hjá 

føroyskum fiskiførum. 

FAO - Matvørufelagsskapurin hjá ST — hevur í 2001 samtykt 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-skip. 

Í 2009 var gjørd ein altjóða avtala "Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 

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

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

óskipað.  

Broytingarnar, sum verða gjørdar við hesum uppskotið taka atlit til tær ásetingar, sum eru í 

avtaluni og tryggja at Føroyar hava amboðini til at seta í gildi avtaluna fyri Føroyar. Við 

avtaluni binda luttakandi londini seg til at hava eftirlit við skipum, undir fremmandum 

flaggi, við tí endamálið, at basa IUU-fiskiskapi. Við avtaluni verður tryggja, at veiða frá 

IUUfiskiskapi ikki kemur á marknaðin og at skip, sum hava framt IUU- fiskiskap ella hava 

stuðla slíkum fisksikapi ikki sleppa at havnum ella fáa tænastur í havnum. Soleiðis verður 

trupult hjá IUU-skipum at virka yvirhøvur. Sambært avtaluni 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 stula IUU-

fiskiskapi, skal verða 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 

føroyska sjóumveldið ella í føroyska havn uttan í skaðaleysari gjøgnumsigling. Sostatt 

kunnu hesi skip ikki koma í føroyska havn ella í sjóumveldið. NEAFC hevur eisini sett í verk 

herdar reglur fyri havnaeftirliti (Port State Control), ið skal forða fyri landingum av IUU-

veiðu. 

Um so er at skip av einhvørji orsøk longu eru komin í havn, so skal verða 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 stuðla slíkum fiskiskapi, men bert um hetta er fyri at gera eftirlit, 

herundir at tryggja prógv, ella aðrar tílíkar atgerðir. 

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 

krav uppá 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, um hetta er neyðugt fyri vanliga sigling ella í neyðstøðu. 
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Stk. 2 gevur heimild fyri at áseta reglur í kunngerð um hvussu forboðið í stk. 1 skal 

umsitast. Eitt nú kunnu treytir setast um at skip undir fremmandum flaggi skulu boða frá, 

áðrenn tey koma í føroyskt sjóumveldið, soleiðis at myndugleikarnir kunnu eftirkanna 

upplýsingar um førini og um fiskiskapin áðrenn tey koma. Krøv kunnu t.d. eisini verða sett 

til skjalprógvan av at veiða, sum er umborð er veidd sambært galdandi reglum v.m. 

Til § 45. 
Skipanin við veiði- og fiskiloyvum er ætlað vinnuligum fiskiskapi. Í sambandi við 

fiskiroyndir av ymiskum slagi er neyðugt við serligum fiskiloyvið, sum t.d. gevur skipinum 

loyvi at royna við serligum fiskireiðskapi og á leiðum, sum ikki er loyvt eftir vanligu 

reglunum. Tí er eisini neyðugt við eini heimild, sum gevur undantak frá teimum 

avmarkingum, sum eru í lógini og kunngerðum, eitt nú reglur um stongdar leiðir, meskastødd, 

minstamát á fiski o.tíl.. 

Til kanningar og royndir, Havstovan sjálv stendur fyri við heimild í § 47, krevst ikki serligt 

loyvi frá Fiskimálaráðnum. 

Fiskimálaráðið fær javnan umsóknir um royndarloyvi til ymiskar verkætlanir, sum 

kunnu vera rættiliga ymiskar í vavi og tíð. 

Nógvar av hesum snúgva seg um praktiskan royndarfiskiskap, sum at royna eftir 

fiskasløgum, ið ikki verða troytt, royna nýggjan reiðskap, ella royna nýggjar fiskileiðir. 

Hildið verður, at tað er sera umráðandi, at fiskiroyndir í mest møguligan mun eru 

samskipaðar av og fara fram eftir leiðbeining ftá. Havstovuni. 

Fiskiskapur sum liður í undirvísingar- ella menningarætlanum er ætlaður skúlum, har 

fiskiveiða, virking av fiski o.t. er ein partur av undirvísingini, umframt verkætlanum, 

sum ikki beinleiðis eru tengdar at praktiskum fiskiroyndum, og sum so ikki hava 

vinnuligan fiskiskap sum endamál. 

Stk. 2. Allar fiskiroyndir eiga at hava eitt menningar- og nýskapanarmál. Royndir skulu 

vera við til at útvega okkum lívfrøðiliga/vistfrøðiliga og tekniska vitan, sum vit ikki hava 

frammanundan og sum kann vera grundarlag undir menning av vinnuligum fiskiskapi. 

Royndarloyvi eiga at vera avmarkaði í tíð, soleiðis at royndarloyvi kann í mesta lagi latast til 

kanningar og royndir í samanlagt trý ár. Loyvið skal vera galdandi í mesta lagi eitt ár í senn og 

verður bert endurnýggjað um treytirnar í loyvinum eru loknar. Ein treyt kann vera, at skrivlig 

frágreiðing frá royndunum er latin og góðkend. Endamálið við áramálsavmarkingini er eisini at 

tryggja, at royndarloyvi ikki ár eftir ár verða brúkt til fiskiskap, sum í roynd og veru er 

vinnuligur fiskiskapur og eigur at skipast samsvarandi. Mannagongdin frameftir verður, at 

eftir tey trý árini ella tá royndirnar eru lidnar, skal gerast upp, og støða takast til, um 

fiskiskapurin skal skipast í regluverkið sum vinnuligur fiskiskapur ella broytingar gerast í 

verandi reglum. 

Stk. 3. Høvuðsreglan er, at bara føroysk fiskifør við veiðiloyvi og fiskiloyvi, kunnu fáa 

serstakt loyvi til royndarfiskiskap. Heimild er tó at víkja frá hesum kravi, t.d. um talan er um 

royndir, sum krevja serlig fiskifør ella tøkni, sum ikki er tøk í fiskiflotanum. Vísast kann 

eisini á, at sbrt. § 46, stk. 3, kann gerast undantak frá treytunum um føroyskt skrásett 

fiskifar og eigaraviðurskifti, tá talan er um royndarfiskiskap ella fiskiskap, sum er liður í 

eini undirvísingar- ella menningarætlan. 
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Stk. 4. Lagt er upp til, at landsstýrismaðurin fær heimild í kunngerð at áseta nærri reglur um 

mannagongdir og treytir fyri umsiting av royndarloyvum, og skipanini við serligum 

loyvum til fiskiskap sum liður í undirvísingar- og menningarætlanum. Mett verður, at tað 

eisini á hesum øki er umráðandi at hava reglur og mannagongdir m.a. so at royndirnar 

fara fram á ein skipaðan hátt. Ansast má tó eftir, at reglurnar ikki eru so avmarkandi, at tær 

virka forðandi fyri nýhugsan og nýskapan. 

Til § 46. 

Greinin staðfestir Havstovuna sum tann vísindaliga stovnin, ið stendur fyri kanningum og 

ráðgeving í sambandi við gagnnýtslu av tí livandi tilfeingi og umhvørvi, sum føroysk 

fiskiveiða er grundað á, umframt at hava skyldu at leggja fram granskingarúrslit frá hesum 

arbeiði. 

Stk. 2. Havstovan skal hava heimild at gera vísindaligar fiskirannsóknir og aðrar 

rannsóknir í sambandi við livandi tilfeingið og umhvørvið í føroyskum sjógvi. Hetta fevnir 

eisini um, at Fiskirannsóknarstovan kann standa fyri vísindaligum royndum á leiðum, 

hóast allur, ella ávísur reiðskapur, er bannaður. Havstovan kann standa fyri 

fiskirannsóknum við egnum havrannsóknarskipi, ella kann gera avtalu við onnur, eitt nú 

privat reiðaravirki, soleiðis at fiskirannsóknir kunnu verða gjørdar við øðrum førum. 

Stk. 3. Heimilað verður framhaldandi landsstýrismanninum at lata fiskifari kvotu sum 

samsýning fyri, at fiskifar ger vísindaligar fiskirannsóknir fyri Havstovuna. Havstovan 

kann fremja vísindaligar fiskirannsóknir við egnum ella leigaðum fiskiførum. Við hesum er 

tað møguligt at lata fiskifari kvotu sum samsýning, í staðin fyri at rinda pening fyri, at skipið 

ger vísindaligar fiskirannsóknir fyri Havstovuna. Hetta ger eisini, at figgjarligi tørvurin hjá. 

Havstovuni, til at leiga fiskifør til at gera fiskirannsóknir, verður minni. 

Tá kvotur verða latnar fiskiførum sum samsýning fyri vísindaligar fiskirannsóknir, skal hetta 

gerast á ein hátt, sum leggur upp fyri, at eitt rímiligt samsvar er millum eitt mett virði á 

kvotuni og tað, tað kostar fiskifarinum at gera fiskirannsóknir fyri Havstovuna. Havstovan 

má, tá hon leggur til rættis fiskirannsóknirnar, og í tilgongdini at fáa skip at gera 

fiskirannsóknirnar, tryggja, at hædd verður tikin fyri, at samsýningin er rímilig. Hetta má 

gerast í tøttum samstarvi við Fiskimálaráðið, sum skrivar skipinum kvotuna í fiskiloyvið. 

Landsstýrismaðurin fær heimild til at lata kvoturnar sum egnar árskvotur. § 8, stk. 3 í 

lógini ásetir m.a., at rætturin til egnan kvotupart hevur somu gildistið sum veiðiloyvið, og 

sambært § 8, stk. 1, í lógini kann veiðiloyvi sigast upp við sjey ára freist. Við ásetingini í § 

56, stk. 3 um, at kvotumar ikki geva rættindi sambært § 8, stk.3, kann landsstýrismaðurin 

lata egnar kvotur fyri at gera fiskirannsóknir, uttan at hetta gevur eigaranum av fiskifarinum 

rætt til at fáa egnar kvotur líka so leingi, veiðiloyvið er galdandi. 

Egnar kvotur kunnu, sambært § 43 í lógini, avhendast í eitt ár í senn ella endaliga. Egnar 

kvotur, sum verða latnar fyri at gera fiskirannsóknir, verða latnar fyri eitt ár í senn og kunnu 

tí bert avhendast í eitt ár í senn eftir reglunum í § 43. 

Stk.4. Stovnsmetingar av fiskastovnunum er ein týdningmikil partur av grundarlagnum fyri 

stýringini av fiskiskapinum. Dyggar stovnsmetinger eru tó treytaðar av, at tann, sum tær 

ger, hevur atgongd uttan forðingar at gera kanningar av landingunum eftir egnum 

ynski. Havstovan fær tí heimild at gera kanningar av landingunum. Hetta verður gjørt fyri at 

tryggja stovninum atgongd til landingar, har mett verður, at tørvur er. 
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Til § 47. 
Stk. 1. Ásetingin er framhald av reglunum í gomlu lógini, tó broytt soleiðis at heimildin til 

at taka avgreiðslugjald eisini fevnir um flytingar av veiðiloyvum. 

Stk. 2. Ásetingin gevur heimild fyri at áseta gjald fyri tænastur, sum verða veittar eftir áheitan. 

Talan er um tænastur, sum liggja uttanfyri tær vanligu eftirlitsuppgávurnar, sum myndugleikin 

hevur av at ansa eftir, at reglurnar í lógini og reglur ásettar við heimild í lógini verða hildnar. 

Eftirlitsmyndugleikin verður til tíðir biðin um at veita borgarum tænastur, serliga kann talan 

verða um váttanir av ymsum slag, sum krevja ávíst eftirkanningararbeiði. Mett verður at 

heimild eigur at verða fyri at krevja gjald fyri tær útreiðslur, sum standast av slíkum 

arbeiði. 

Eitt nú kann heimildin verða nýtt til at krevja avgreiðslugjald fyri tær veiðiváttanir, sum ES 

krevur skal fylgja við allari fiskavøru, sum verður flutt á ES-marknaðin. Talan er um eina 

váttan, sum útflytarin av vøruni biður um frá Vørn, um at veiðan ikki er partur av ÓÓÓ-

fiskiskapi (ólógligari, ófráboðaðari og óskipaðari veiðu). Í sambandi við at 

Vørn skal vátta fyri vøruna, skal ávíst arbeiði gerast fyri at eftirkanna upplýsingarnar á 

skjalinum, eitt nú skal eftirkannast um fiskifarið, sum hevur veitt fiskin hevur fiskiloyvi, um 

rætta fiskiloyvisnummar er uppgivið og um røtt skráseting er av veiðini v.m. 

Talan kann eisini blíva um at áseta gjald fyri aðrar váttanir ella tænastur, sum borgari biður 

um. 

Til § 48. 

Vørn er stovnur undir landsstýrismanninum í fiskivinnumálum, og hevur allar 

fiskiveiðieftirlitsuppgávur um hendi, herundir eisini annað, sum kann hava árin á fiskiveiðu. 

Greinin heimilar Vørn at gera samstarvsavtalur um at útinna eftirlitsuppgávur og at 

samskipa allar eftirlitsuppgávur á sjógvi og landi. 

Stk. 3-4. Álagt verður skipara og eigara av fiskifarinum at tryggja atkomumøguleikar til fólk 

frá eftirlitinum, soleiðis at hesi altíð kunnu koma trygt umborð, eisini tá skip liggja síð um 

síð. Krøvini til leytarar og aðra útgerð eru tey, sum verða sett sbrt. lóg um trygd á sjónum. 

Ætlanin er ikki við hesi heimild at seta alment galdandi reglur um atkomumøguleikar fyri 

føroysk fiskifør. Hesi viðurskiftir eru reguleraði í fráboðanum sbrt. lóg um trygd á sjónum. 

Reglur eru um útgerðina, viðlíkahald og goymslu av slíkari útgerð. Mett verður, at hesar 

reglur eru nøktandi eisini fyri atkomumøguleikarnar hjá eftirlitsmyndugleikanum. Ítøkiligar 

ásetingar um atkomuviðurskifti kunnu tó vera í sáttmálum, sum Føroyar eru partar í. Slíkar 

ásetingar eru m.a. í NEAFC og NAFO reglum. Tað skal tí vera gjørligt við kunngerð at 

áseta ítøkiligar treytir til atkomuviðurskiftini í sambandi við fiskiskap í hesum økjum. 

Til § 49. 

Greinin staðfestir, at fiskiveiðieftirlit verður framt av Vørn og av donsku sjóverjuni. 

Eftirlitið á sjónum verður framt av skipum hjá Vørn og skipum, tyrlum og flogførum undir 

leiðslu av donsku sjóverjuni, sum fyri føroyskt øki er skipað undir Arktisk kommando, sum 

hevur høvuðssæti í Nuuk, men sum eisini hevur eitt "forbindelseselement" staðsett í 

Tórshavn. Samstarvið er ásett í samstarvsavtalu. Eisini hevur Fiskimálaráðið sáttmála við 

Atlantsflog um tyrluflúgving, sum eisini fevnir um eftirlitsflúgving í sambandi við 

fiskiveiðieftirlit. 

Til § 50. 
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Landsstýrismaðurin kann áleggja fiskiførum at hava eygleiðara umborð. Krav kann eisini 

setast um eygleiðarar umborð á fiskaflutningsførum og fiskaframleiðsluførum. Farið skal 

bera allar útreiðslur, sum standast av eygleiðarunum. Talan er um útreiðslur til løn, kost 

og uppihald umborð, trygging, ferðaútreiðslur, búna, trygdarútgerð og samskifti umframt 

møguligar aðrar útreiðslur. 

Til § 51. 

Kunngerð nr. 45 frá 6. juli 2004 um eftirlit við fiskiførum um fylgisvein setur krav um 

fylgisveinaeftirlit fyri øll fiskifør, undantikið bólk 5. Vørn kann tí altíð síggja knattstøðuna hjá 

hesum fiskiførunum. Nýtt í mun til lóg um vinnuligan fiskiskap er, at førini sjálvi skulu bera 

útreiðslurnar av samskiftinum um fylgisveinaskipanina. 

 

Til § 52. 

Greinin heimilar eftirlitsmyndugleikanum at gera neyðugar kanningar, til tess at kunna 

útinna eftirlitið sambært lógini. Fyri at eftirlitið skal fremjast á nøktandi hátt, skal 

myndugleikin hava greiða heimild til at krevja reiðskap inn, fara umborð, kanna skjøl, last, 

reiðskap o.t. Hesar kanningar verða ofta gjørdar á sjónum, meðan fiskiførini eru til 

fiskiskap. Í framhaldi av hesum fær eftirlitsmyndugleikin heimild at krevja fiskifar í havn til 

nærri kanningar av tólum, reiðskapi og veiðu, umframt av elektroniskari útgerð. Tørvur 

kann eitt nú verða at taka plottarar, GPS,arar og aðra elektroniska útgerð til nærri 

kanningar. 

Stk. 2. Verður fiskifar kravt í havn, og eftirlitsmyndugleikin staðfestir lógarbrot, og 

fiskifarið verður dømt ella góðtekur uttanrættarliga avgerð, skal fiskifarið gjalda allar 

útreiðslur av kanningini, so sum landing av veiðuni v.m. Verður onki lógarbrot staðfest, 

má eftirlitsmyndugleikin rinda fyri útreiðslurnar av kanningini. 

Stk. 3-4. Eftirlitsmyndugleikin skal til eina og hvørja tíð kunna senda fólk umborð á fiskifør 

ella fiskaflutningsfør, sum eru í føroyskum sjógvi, og gera kanningar av lastini 

(farminum), reiðskapi og skipsskjølum v.m. Umframt hevur myndugleikin rætt, við 

hóskandi samleikaprógvi, at gera kanningar á fiskavirkjum og fiskagoymslum. 

Til § 53. 

Tá eftirlitsmyndugleikin ger kanningar, hava tey, ið hava ábyrgd av tí, ið kannað verður, 

skyldu at verða myndugleikanum til hjálpar. Her verður hugsað um skiparar, virkisleiðarar, 

goymsluleiðarar ella líknandi. Hesi hava skyldu til at vera til hjálpar. 

Stk. 2. Ásetingin áleggur skiparum á fiskiførum undir føroyskum flaggi skyldu at 

samstarva við eftirlitsmyndugleikar í øðrum londum tá eftirlit verður framt uttanfyri 

føroyskan sjógv samsvarandi sáttmálum, avtalum og samtyktum, sum Føroyar hava bundið 

seg til. Talan kann verða eftirlit sum verður framt í altjóða sjógvi sbrt. avtalum ella 

sáttmálum, sum Føroyar eru partur av, eitt nú í NEAFC. Eisini kann talan verða um eftirlit í 

sjógvi hjá øðrum londum, har fiskifør undir føroyskum flaggi hava fingið loyvi at veiða. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin fær heimild til at áleggja skiparun ítøkiligar skyldur í sambandi 

við, at eftirlit verður framt sbrt. avtalum ella sáttmálum, sum Føroyar eru partur av. 

Til § 54. 

Tað er umráðandi at hava eina greiða heimild fyri hesum, tí hetta eru samstundis viðurskifti, 

sum Føroyar hava bundið seg til í altjóða høpi. 
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Stk. 2. Keyparar ella móttakarar av ólógligari veiðu kunnu sleppa undan ábyrgd við at boða 

eftirlitsmyndugleikanum frá. 

Stk. 3. Ásetur aðalregluna um, at øll veiða verður mett sum ólóglig veiða, uttan so at tað 

verður prógvað, hvussu stór tann ólógliga veiðan er. 

 

Til § 55. 

Eftirlitsmyndugleikin kann krevja, at fiskifør, fiskaflutningsfør og fiskaframleiðslufør 

vera á ávísari leið, til eftirlitsskip kann koma á staðið at gera kanningar. Talan kann eitt nú 

vera um at gera kanningar, um veiðisamansetingin í lastini á útlendskum førum samsvarar 

við fráboðanir, og fyri at staðfesta, um ov nógv av ungfiski er uppií. 

Til § 56. 

Greinin er ásett fyri at lætta um próvbyrðuna í sambandi við ólógligan fiskiskap. Hevur fiskifar 

allan fiskireiðskapin liggjandi frammi, er tað greið ábending um, at teir hava fiskað, tí teir 

sambært hesi grein hava skyldu til at hava reiðskapin burturstúvaðan innanborða, eru teir á 

leið, har ikki er loyvt at fiska, ella har ávísur fiskireiðskapur ikki er loyvdur. Eisini verður 

ásett, at fiskifør als ikki hava loyvi at hava umborð tílíkan reiðskap, sum fiskifarið ikki hevur 

loyvi at nýta. 

Til § 57. 

Greinin heimilar Vørn at áseta bráfeingis veiðibann. Bráðfeingis veiðibann kann ásetst, um 

íbland av ungfiski ella hjáveiðu er meir enn loyvda markið. Veiðibannið verður ásett fyri 4 

vikur hvørja ferð. Hetta er ein broyting í mun til lóg um vinnuligan fiskiskap, sum ásetti, at 

bráðfeingis veiðibann kundi lýsast upp til 2 vikur hvørja ferð. Mett verður at 2 vikur er ov 

lítið og er hetta broytt til 4 vikur hvørja ferð. Bráðfeingis veiðibann kemur í gildi eftir, at Vørn 

hevur lýst veiðibannið alment. Hendan lýsing av veiðibannið kann t.d. fara fram í 

útvarpinum hjá Kringvarpi Føroya, á Rás 2 ella veiðibannið kann lýsast um Tórhavn Radio. 

Umráðandi er at veiðibannið verður lýst soleiðis, at tað er gjørlit hjá fiskiførum at verða 

kunnaði um veiðibannið. Eisini verður ásett sum nakað nýtt, at veiðibannið eftirfylgjandi 

eisini skal lýsast í kunngerðarblaðnum. Á henda hátt verður tryggjað at tað altíð eftirfylgjandi 

kann skjalfestast í við hesi formligu lýsingini, hvørji veiðibann hava verið lýst. Tørvur 

kann t.d. verða á hesum í sambandi við eitt rættarmál. Tað verður tó altið tann almenna 

lýsingin frá Vørn, sum er avgerandi fyri nær bráðfeingis veiðibannið kemur í gildi.     

 

TiI § 58. 

Greinin er ætlað fiskiførum, sum hava verið til t.d. umvælingar ella líknandi. Fyri at tryggja, at 

reiðskapur, útbúnaður o.t. virkar sum tað skal, áðrenn farið verður til fiskiskap, kann Vørn 

geva serloyvi til, at útgerðin verður roynd. 

Til § 59. 

Greinin heimilar føroyskum myndugleikum at útflýggja myndugleikum í øðrum londum 

upplýsingar, eisini trúnaðarupplýsingar. Eitt nú kunnu upplýsingar latast, sum hava týdning fyri 

møgulig revsimál í øðrum londum. Soleiðis kunnu Føroyar samstarva um eftirlit við onnur 

lond. Upplýsingar kunnu eisini útflýggjast økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum, so sum 

NEAFC ella NAFO, umframt altjóða felagsskapum. 

 

Kapittul 14. Hagtals- og eftirlitsupplýsingar 

 

Til § 60. 
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Landsstýrismaðurin kann við hesi grein krevja, at allar upplýsingar um veiðu frá føroyskum 

fiskiførum ella útlendskum fiskiførum, sum koma til Føroyar at leggja upp veiðu, umskipa ella 

fyribils goyma (transit) verða lætnar til hagfrøðilig og eftirlitsendamál.. Tað verður í kunngerð 

álagt skiparum at føra veiðidagbók og geva upplýsingar um fiskiskap og veiðu til Vørn. 

Fiskakeyparar hava skyldu at lata allar upplýsingar inn, eisini fyri útlendskar landingar í 

Føroyum. Øll veiðutol verða latin Vørn, sum síðani letur Hagstovuni tilfarið. 

Landsstýrismaðurin kann áseta, at allar upplýsingar, ella partar av teimum her er talan um, 

skulu latast teldutøkar, sum partur av eini heildarskrásetingarskipan. Kravið til teldutøkar 

skipanir er, at hesar kunnu samvirka við telduskipanir hjá Vørn. Heimildin fevnir eisini um 

krøv til sporføri í samband við hagreiðing, landing og umskiping. 

Kapittul 15. Reglur um kærur 

TiI § 61. 

Greinin ásetir, at avgerðir, sum Vørn tekur eftir hesi lóg ella reglum við heimild í lógini 

kunnu kærast til kærunevndina í fiskivinnumálum. 

Til § 62. 

Kærunevndin, ið landsstýrismaðurin tilnevnir, er samansett við formanni og 2 øðrum limum, 

ið eru fiskiveiðu-, skipa-, og lógarkønir. Formaðurin skal vera løgfrøðingur. Fyri hvønn 

limin verður valdur tiltakslimur, sum, tá liminum berst frá, kemur í hansara stað. Bæði 

limir og tiltakslimir verða valdir fyri 4 ár. Starvstíðin hjá limunum er 4 ár. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin skipar fyri, at nevndin fær skrivarahjálp frá almennum 

kærustovni, og verður tað Føroya Kærustovnur, sum fer at hava hesa uppgávu. 

 

Stk. 3. Limirnir verða samsýntir eftir vanligu reglum landsins. 

 

Stk. 4. Av tí, at limirnir umboða ymiskan førleika, verður mett, at tað er neyðugt, at nevndin er 

fullmannað, t.v.s. at allir limir, ella tiltakslimur teirra, eru við, tá avgerð skal takast. 

 

Til § 63. 
Kærunevndin í fiskivinnumálum skal bara viðgera skrivligar kærur. 

 

Stk. 2. Kærufreistin er 4 vikur frá tí, at viðkomandi hevur fingið fráboðan um avgerðina. 

 

Stk. 3. Avgerðirnar hjá kærunevndini í fiskivinnumálum eru endaligar innan fyrisitingina, 

t.e., at tær kunnu ikki kærast til annan fyrisitingarligan myndugleika. 

 

Kapittul 16. Revsireglur o.a. 

 
Til § 64. 
Ásetingin er bæði í innihaldi og bygnaði gjørd á sama hátt, sum upprunaliga ásetingin í 

lógini um vinnuligan fiskiskap. 

Høvuðsreglan er, at brot á fiskivinnulógina verður revsað við bót. 

Heimild er ikki fyri at revsa royndir at bróta lógina. Skulu royndir revsast, kann tað sostatt bara 

gerast við heimild í borgarligu revsilógini. 
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Stk. 1, nr. 1 vísir til ítøkiligu brotini í lógini, sum kunnu revsast við bót, um persónur — 

likamligur ella løgfrøðiligur — brýtur ásetingarnar. 

Stk. 1, nr. 2 ásetur, at um fiskiskapur ikki steðgar tá kvota er uppfiskað, hámark er rokkið, ella 

fiskidagar hjá fiskifari ella bólki eru nýttir, verður brotið revsað við bót. 

Stk. 1, nr. 3 ásetir, at brot á treytir knýttar at loyvum latin sambært fiskivinnulóggávuni, kunnu 

revsast við bót. 

Stk. 1, nr. 4 ásetir, at um persónur — likamligur ella løgfrøðiligur — ikki ger eftir boðum ella 

forboðum sambært fiskivinnulógini, kann hann revsast við bót. 

Stk. 1, nr. 5 ásetir, at um persónur — likamligur ella 1øgfrøðiligur — letur ósannar ella 

villleiðandi upplýsingar, sum skylda er at lata sambært fiskivinnulógini, kann tað revsast 

við bót. Tað sama er galdandi, um upplýsingar verða hildnar aftur. 

Stk. 2 heimilar at áseta revsing í kunngerðum við heimild í lógini um vinnuligan fiskiskap 

fyri brot á reglur í kunngerðini. 

Stk. 3 heimilar at revsa 1øgfrøðiligar persónar fyri brot á fiskivinnulógina eftir reglunum í 

revsilógini, kapittul 5. 

Bótin verður at áseta við støði í, um peningaligur fyrimunur er fingin, ella tílíkur fyrimunur 

hevur verið tilætlaður, fyri viðkomandi sjálvan ella onnur, eitt nú við sparingum. Eisini eigur 

at vera mett sum herðandi umstøða, at skaði er voldur á umhvørvið ella elvt er til vanda 

fyri slíkum skaða, t.d. brot á verndarreglur fyri ungfisk og undirmátsfisk.  

Stk. 4. Her verður staðfest, at mál, sum verða viðgjørd eftir revsireglunum sbrt. hesi lóg, verða 

viðgjørd sum politimál. Hetta merkir, at løgreglan kann avgreiða málini við sektaruppskotum 

(bødeforlæg). Eisini kunnu reglurnar í rættargangslógini um at leggja hald á og um rannsókn 

nýtast sum í statsadvokatmálum. 

Stk. 5. Heimilað verður eftirlitsmyndugleikanum at viðgera mál við fyrisitingarligum 

sektaruppskoti, um so er at bót, inndráttur og gjald av málskostnaði verður góðtikin. 

Reglurnar í rættargangslógini um framleggjan av sektaruppskotum skulu fylgjast, tá ið 

sektaruppskot verða løgd fram við heimild í hesi lóg. 

Eftir løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap kundi sektaruppskot bert nýtast á staðnum av 

avvarðandi fiskiveiðieftirlitsskipi, um tað var í samráð við fútan. Við hesum uppskoti fær 

eftirlitsmyndugleikin, tað er Vørn og danska sjóverjan, heimild til sjálvstøðugt at seta fram 

sektaruppskot. Treyt er tó framhaldandi fyri at avgreiða eitt mál við fyrisitingarligum 

sektaruppskoti, at tann, sum hevur framt brotið, góðtekur bótina.Tað verður bert givið 

eftirlitsmyndugleikanum heimild at avgera ávís nevnd brot á lóggávuna við 

fyrisitingarligum sektaruppskoti. Onnur verða framhaldandi latin fútanum til víðari viðgerð og 

ikki viðgjørd við fyrisitingarligum sektaruppskoti. Mett verður, at tað er tørvur á, at 

eftirlitsmyndugleikin kann avgreiða ávís mál við fyrisitingarligum sektaruppskoti, talan er 

serliga um mál, sum eru einkul og greið og ikki krevja nakað serstakt, tá talan er um 

próvførslu v.m. Tey mál, sum kunnu avgerast við fyrisitingarligum sektaruppskoti, eru mál 

um, at fiskifar hevur fiskað meira enn loyvt er, fiskiskapur á stongdum øki, sum eru stongd 

fyri ávísum fiskireiðskapi ella eru stongd ávís tíðarsekið, ella har Vørn hevur ásett bráfeingis 
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veiðibann v.m., veiða við ólógligum reiðskapi, brot á reglur um hjáveiðu, undirmátsreglur og 

ungfiskareglur. 

Mett verður, at revsingin fyri brot á fiskivinnulóggávuna eigur at verða herd. Eigarar av 

fiskiførum fáa loyvi at veiða undir ásettum treytum. Treytir verða settar fyri at verja 

fiskatilfeingið, sum er ogn landsins. Treytir verða settar bæði fyri at verja tey fiskasløg, sum 

beinleiðis fiskiskapur verður loyvdur, umframt at verja sambandið millum ymisku dýra- og 

plantustovnarnar í havinum. Tað er sera umráðandi at verja tilfeingið, eisini so hetta fyri 

framtíðina kann geva eitt íkast til samfelagið. Her skal eisini havast í huga tann týdning, 

fiskivinnan hevur fyri føroyska samfelagið. Brot á treytir fyri fiskiskap verða mett sera 

álvarslig. Tað hevur stóran týdning, at revsingin verður sett soleiðis, at treytir verða hildnar, 

og at tað eisini stimbrar onnur til at fylgja treytum fyri fiskiskapi. Hevur fiskifarið fiskað 

meira enn loyvt, eigur bótin sum høvuðsregla at verða sett til tvær ferðir virðið av veiðini, 

umframt at veiðan og fiskireiðskapur eisini verður inndrigin. Fiskiskapur á stongdum leiðum 

eigur at føra til eina bót. Harumframt eigur bót eisini at verða givin fyri møguliga veiðu á 

stongdum leiðum og inndrátt. Bót verður eisini áløgd fyri brot á reglur um reiðskap, brot á 

reglur um hjáveiði, undirmátsfisk og ungfisk. 

Sambært § 67 hevur eftirlitsmyndugleikin heimild at taka aftur rættin til at reka vinnuligan 

fiskiskap í upp til 4 vikur. Hetta kann gerast beinanvegin, eigari ella skipari á fiskifarinum er 

skuldsettur fyri brot á lóggávuna. 

At rætturin til at reka vinnuliga fiskiskap verður tikin aftur, forðar ikki fyri, at bót somuleiðis 

kann verða áløgd, og at hald verður lagt á veiðu og reiðskap sambært reglunum í hesi lóg. 

Loyvi kann sostatt takast aftur beint eftir, at brotið er staðfest, og eftirfylgjandi kunnu 

fyrisitingarlig ella rættarlig stig takast viðvíkjandi bót og inndrátti. Bæði í sambandi við 

fyrisitingarligt sektaruppskot og í sambandi við dómsviðgerð er møguleiki at taka hædd fyri, 

at rættindi eru tikin aftur, og at revsingin tí kann linkast sbr. § 87 í revsilógini. 

Ásett verður, at verður sektaruppskot góðtikið, so er málið at rokna sum endaliga 

avgreitt og rættarsóknin liðug. 

Til § 65. 
Ásetingin er framhald av reglunum í lógini um vinnuligan fiskiskap fyri inndrátt av veiðu og 

reiðskapi. Reglurnar í revsilógini um inndraátt verað nýttar, tó er serligt galdandi eftir hesi 

lóg, at øll veiðan kann inndragast, hóast tað ikki er staðfest, at øll veiðan er fiskað ólógliga, 

umframt at allur reiðskapur kann inndragast uttan mun til, um hesin er nýttur ella ikki, og 

uttan mun til hvør eigur reiðskapin. Tað verður mett umráðandi, at reiðskapurin allur verður 

drigin inn, eins og tað hevur verið gjørt higartil, fyri at vísa álvarsemi í brotum og fyri at 

stimbra øðrum at halda reglur fyri fiskiskapi. Tað skal síggjast, at brot á reglur fyri fiskiskapi 

verða mettar sera álvarsligar. 

Eisini er heimild hjá eftirlitsmyndugleikanum at inndraga reiðskap, sum er ólógligur, ikki 

er merktur, er settur ella latin eftir, har fiskiskapur við hesum reiðskapi ikki er loyvdur ella 

tílíkt, og har eigarin ikki er kendur. 

Til § 66. 
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Greinin ásetir, at er revsiábyrgd staðfest fyri brot á lógina, so kann farið haldast aftur til 

bótin ella málskostnaðurin eru goldin. Ásetingin er galdandi fyri bæði føroysk og útlendsk 

fiskifør. 

Til § 67. 
Ásetingin nøktar tørvin á at kunna taka stig mótvegis førum, sum ikki halda seg til treytir 

ásettar í fiskivinnulóggávuni og í fiskiloyvum. Fyri slík brot kann eftirlitsmyndugleikin taka 

rættin at reka vinnuligan fiskiskap frá eigara av fiskifari í upp til 4 vikur í senn. Tó verður í 

førum, har fiskifar hevur fiskað meir enn loyvt er sbrt. fiskiloyvi givið eigara 3 dagar freist at 

fáa viðurskiftini í rættlag í teimum førum, har tað er gjørligt at umseta rættindini. Í øðrum 

førum er ikki møguligt hjá eigara at fáa viðurskiftini í rættlag. 

Møguleikin fyri umsitingarliga at taka loyvið aftur er eitt týdningarmikið amboð, sum 

kann setast í verk beinanvegin, brotið er staðfest, og at tað í ávísum førum er serligur 

tørvur á skjótum atburði frá myndugleikanum. Hetta stimbrar eisini aðrar til at fylgja 

reglunum, tí brot fær avleiðingar beinanvegin. Tað er rætturin at reka vinnuligan fiskiskap, 

sum verður tikin frá eigaranum í upp til 4 vikur. Um fiskifar hevur fleiri fiskiloyvi, er tað tí 

ikki bara einstaka fiskiloyvið, ið verður tikið aftur, men øll fiskiloyvi hjá viðkomandi 

fari. Heldur ikki um fiskifari verður selt øðrum eigara, kann skipið verða nýtt til fiskiskap 

í tíðarskeiðnum rætturin at reka vinnuligan fiskiskap er tikin. Harafturat fellur rætturin at 

nýta fiskidagatal, sum svarar til tíðarskeiðið, rætturin verður tikin, ella ta kvotu sum 

lutfalsliga svarar til tíðarskeiðið, rætturin at reka vinnuliga fiskiskap verður tikin aftur, 

burtur. Mett verður ikki at avleiðingin av at taka rættin til fiskiskap í ávíst tíðarskeið hevur 

nóg stóran virknað, um ikki hetta eisini fær avleiðingar fyri, hvussu nógv fiskifarið kann 

fiska, ella hvussu nógvar fiskidagar fiskifarið kann fiska. Tí má afturtøkan av rættinum til 

at reka fiskiskap eisini fáa avleiðingar fyri fiskidagatalið ella nøgdirnar, fiskifarið kann 

fiska. Heldur ikki kunnu hesir fiskidagar ella partur av kvotuni avhendast øðrum.  

At rætturin til at reka vinnuligan fiskiskap verður tikin aftur, forðar ikki fyri, at bót 

somuleiðis kann verða áløgd og veiða og reiðskapur inndrigið sambært reglunum í hesi 

lóg. 

Reglan um at taka loyvi aftur fyrisitingarliga er eitt frávik frá vanligu reglunum um afturtøku 

sambært revsilógini, sum merkir, at loyvi kunnu takast aftur, áðrenn møguligt rættarmál hevur 

avgjørt revsimálið. 

Skjóta atgongdin til at leggja avgerðina um at taka loyvi aftur fyri rættin tryggjar tó 

borgaran. Loyvi kann sostatt takast aftur beint eftir, at brotið er staðfest, og eftirfylgjandi 

kunnu fyrisitingarlig (fyrisitingarligt sektaruppskot) ella rættarlig stig takast viðvíkjandi 

bót og inndrátti. Bæði í sambandi við fyrisitingarligt sektaruppskot og í sambandi við 

dómstólsviðgerð er møguleiki at taka hædd fyri, at rættindi eru tikin aftur, og at revsingin 

tí kann linkast ella detta burtur, sbr. § 87 í revsilógini. 

Til § 68. 
Ásetingin heimilar landsstýrismanninum at taka loyvi aftur í sambandi við grov brot og 

endurtøku av brotum. Hesar afturtøkur eru ikki tíðaravmarkaðar eins og tær, sum 

eftirlitsmyndugleikin ger sambært § 67. Talan kann vera um at taka aftur rættin til at reka 

vinnuliga fiskiskap fyri eitt longri tíðarskeið enn tær 4 vikurnar, sum heimildin í § 67 fevnir 

um. Talan kann eisini verða um at taka aftur endaliga rættin til at reka vinnuliga fiskiskap. 
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Eisini kann verða talan um at taka aftur onnur loyvir latin sambært lógini endaliga ella fyri 

eitt ásett tíðarskeið. Sí annars viðmerkingarnar til § 67 um fyrisitingarliga afturtøku. 

 

Til § 69. 

Avgerðin um at taka loyvið aftur fyrisitingarliga kann ikki kærast til landsstýrismannin 

ella kærunevndina, men avgerðin kann leggjast fyri rættin. Hetta er framhald av 

reglunum í lógini um vinnuliga fiskiskap. 

 

Tað er loyvishavarin, sum yvirfyri myndugleikanum kann krevja, at avgerðin um at 

taka aftur rættin at reka vinnuliga fiskiskap ella onnur loyvi verður løgd fyri 

dómsvaldið. Málið verður tá lagt fyri dómsvaldið eftir reglunum í § 78, stk. 3 í 

revsilógini. Tað er tá fútin, sum leggur málið fyri dómsvaldið og ikki eigarin sjálvur. 

Slík áheitan, um at málið skal leggjast fyri dómsvaldið eftir serligu skipanini, skal vera 

froboðað innan 2 vikur eftir, at loyvirhavarin hevur fingið boð um avgerðina. Mett 

verður at rættattrygdin fyri borgaran verður tryggjað við serligu skipanini at leggja slík 

mál fyri dómsvaldið, og mett verður at kærur um slík mál best verða viðgjørdar í 

rættarskipanini, har eisini onnur mál av revsirættarligum slag verða viðgjørd, vanliga 

uttan aðrar fyrisitingarligar kærumøguleikar. 

 

Áheitan um at leggja málið fyri dómsvaldið fær ikki uppsetandi virknað. 

 

Til § 70. 

Ásetir gildiskomu. 

 

Stk. 2. Allar tær kunngerðir, sum givnar eru við heimild í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap 

verða verandi í gildi. 

 

Til § 71. 

Skiftisreglurnar loyva virksemi at halda fram til 1. januar 2018, hóast treytirnar í § 7 um 

at allur eigara- og avgerðarrætturin skal vera føroyskur ikki eru loknar. Av tí at veiðiloyvi 

sbrt. galdandi lóg hava gildi til 1. januar 2018 verður mett rættast, at loyva virkseminum 

at halda fram til henda dag, hóast at virksemi ikki lýkur treytirnar í hesi lóg. Viðmerkjast 

kann, at tað kann koma undir ognartøku, um so er, at loyvini verða tikin frá eigarum av 

fiskiførum áðrenn 1. januar 2018. 

 

Til § 72. 
Í skiftisreglunum verður ásett, at kærumál, sum eru byrjað fyri 1. januar 2018, skulu viðgerast 

av landsstýrismanninum, so at kærunevndin í fiskivinnumálum bara skal taka sær av málum, 

ið vera móttikin frá og við 1. januar 2018 . 

Til § 73 

Skiftisreglur viðv. revsimálum. 

Á Løgtingi, 7. mars 2017 
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