
 

 

Fiskimálaráðið 
 

Løgtingið 

Dagfesting: 27. september 2017  

Mál nr.: 17/00461-7 

        Málsviðgjørt:      HJ-HE-BL/KM 

 

 

Løgtingsmál nr. 20/2017: Uppskot til løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi 

eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti í 2018 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti í  

 2018 

 

 

Veiðigjald 

§ 1. Rættindahavari, sum veiðir av 

rættindum, Føroyar ráða yvir, skal rinda 

eitt veiðigjald, sum verður lagt á hvørt 

fiskað kilo í rundari vekt av makreli, 

norðhavssild og svartkjafti, sum fiskifarið 

fiskar við fiskiloyvi til makrel, 

norðhavssild ella svartkjaft í 2018, tó 

undantikið kvotu, sum er keypt á 

uppboðssølu. 

Stk. 2. Veiðigjaldið, sambært stk. 1, er  

1) 1,00 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari 

vekt av makreli, 

2) 0,75 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari 

vekt av norðhavssild, og 

3) 0,20 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari 

vekt av svartkjafti. 

 

Umrokning til runda vekt 

§ 2. Í sambandi við gjøldini, sambært § 1, 

skulu teir í stk. 2-4 nevndu 

umrokningarfaktorar nýtast til umrokning 

av fiski og fiskavøru til runda vekt. 

Stk. 2. Umrokningarfaktorar fyri makrel: 

1) Kruvdur, við høvdi, 1,15. 

2) Kruvdur, avhøvdaður, 1,30. 

3) Flak við skræðu og beinum, 2,60. 

4) Flak, skrædlað, við beinum, 2,60. 

5) Flak skrædlað, uttan bein, 2,60. 

6) Fiskamjøl, 5,11. 

Stk. 3. Umrokningarfaktorar fyri 

norðhavssild: 

1) Kruvd, við høvdi, 1,00. 

2) Kruvd, avhøvdað, 1,00. 

3) Flak við skræðu og beinum, 2,00. 

4) Flak, skrædlað, við beinum, 2,00. 

5) Flak skrædlað, uttan bein, 2,00. 

6) Fiskamjøl, 5,11. 

Stk. 4. Umrokningarfaktorar fyri svartkjaft: 

1) Kruvdur, við høvdi, 1,20. 

2) Kruvdur, avhøvdaður, 1,40. 

3) Flak við skræðu og beinum, 2,80. 

4) Flak, skrædlað, við beinum, 2,80. 

5) Flak, skrædlað, uttan bein, 2,80. 

6) Fiskamjøl, 5,11. 

 

Innkrevjing 

§ 3. Veiðigjaldið, sambært § 1, fellur til 

gjaldingar so hvørt, veiðan er avreidd. 

Stk. 2. Fiskiveiðieftirlitið ger upp 

veiðigjaldið og sendir rættindahavara 

rokning mánaðarliga. 
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Stk. 3. Gjaldfreistin er 10 dagar eftir 

dagfesting á rokning. 

Stk. 4. Rinda rættindahavarar ikki 

rættstundis, skal renta rindast við 0,7% fyri 

hvønn byrjaðan mánað. 

Stk. 5. Veiðigjaldið, umframt renta og 

møguligur innkrevjingarkostnaður av 

hesum, kunnu krevjast inn við panting. 

TAKS fremur panting eftir reglunum um 

innkrevjing av skattum. 

 

Revsiásetingar 

§ 4. Tann, sum við tí í hyggju at sleppa 

undan at gjalda veiðigjald sambært hesi 

løgtingslóg greiðir rangt frá ella á annan 

hátt gevur villleiðandi upplýsingar, tá 

gjøldini skulu gerast upp, verður revsaður 

við sekt ella fongsli upp í 2 ár. 

Stk. 2. Er brotið framt av stórum gáloysni, 

er revsingin sekt ella, tá ið talan er um 

skerpandi umstøður, fongsul upp í 4 

mánaðir. 

Stk. 3. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar 

verða revsaðir sambært reglunum í kapitli 

5 í revsilógini. 

Stk. 4. Mál viðvíkjandi broti eftir hesi 

løgtingslóg verða viðgjørd sum 

løgreglumál. Rættartiltøkini í 

bekendtgørelse af lov for Færøerne om 

rettens pleje í kapitli 72 um at leggja hald á 

og í kapitli 73 um rannsókn kunnu nýtast í 

sama mun sum í statsadvokatmálum. 

 

Gildiskoma 

§ 5. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

januar 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

Orsøkir til uppskotið 

Hetta uppskotið verður lagt fram av fíggjarlógartekniskum orsøkum. 

 

Samgongan viðger í hesum døgum uppskot til løgtingslóg um veiðigjøld á fiskatilfeingi við 

ætlandi gildiskomu frá 1. januar 2018. Viðgerðin av hesum uppskoti er ikki liðug enn. 

Harnæst hevur tað uppskotið ikki verið til hoyringar. Tí er ikki rætt at leggja tað fram nú. 

 

Løgtingslóg um landsins játtanarskipan ásetir, at lógaruppskot um neyðuga fylgilóggávu 

verður lagt fram í seinasta lagi samstundis, sum fíggjarlógaruppskotið verður lagt fram. 

 

Av fíggjarlógartekniskum orsøkum verður hetta uppskot tí lagt fram við somu heimildum og 

gjøldum, sum eru í galdandi lóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild 

og svartkjafti í 2017, burtursæð frá ásetingunum um uppboðssølu og avreiðingaravgjald.  

 

Veiðigjald 

Uppskotið hevur við sær heimild at krevja inn veiðigjald frá rættindahavarum, sum fáa loyvi 

at fiska av føroysku kvotunum av makreli, norðhavssild og svartkjafti í 2018. 

 

Lagt verður upp til, at rættindahavarar, sum fáa loyvi at veiða makrel, norðhavssild ella 

svartkjaft í 2018, skulu rinda eitt veiðigjald, sum er: 

- kr. 1,00 fyri hvørt fiskað kilo av makreli,  

- kr. 0,75 fyri hvørt fiskað kilo av norðhavssild og 

- kr. 0,20 fyri hvørt fiskað kilo av svartkjafti. 
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Veiðigjaldið verður ikki lagt á tann partin av kvotuni av makreli, norðhavssild og svartkjafti 

fyri 2018, sum verður keyptur á uppboðssølu. 

 

Ummæli 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar.  

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Við grundarlagi í teimum útlitum fyri fiskiskapi, ið nú eru, verður mett, at uppskotið hevur 

við sær eina inntøku til landskassan av gjøldum upp á 150 mió. kr. í 2018.  

 

Metingin av væntaðum inntøkum av veiðigjaldinum á uppsjóvarfiski er tengd at óvissu, og tí 

skal størsta fyrivarni leggjast í hesi. Kvotur eru ikki enn ásettar fyri øll trý fiskasløgini, og tí 

er ikki endaliga greitt, hvørjir veiðimøguleikarnir verða hjá føroyskum skipum í 2018. Men 

við teimum útlitum, sum nú eru, eins og gongdini í 2017, verður mett, at veiðigjaldið gevur 

eina inntøku upp á runt roknað 150 mió. kr. í 2018. 

 

Uppskotið verður ikki mett at hava fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur.  

 

Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Umsitingin hjá Fiskiveiðieftirlitinum verður mett at vera tann sama sum fyri 2017.  

 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri kommunur. 

 

Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður, at uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna á sjónum við tað, at 

gjald verður lagt á veiðu, og at úrtøkan av hvørjum veiddum kilo tískil gerst minni, enn hon 

annars hevði verið. Gjøldini í uppskotinum eru tey somu, sum eru galdandi fyri 2017. 

 

Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

Millumtjóðasáttmálar á økinum 

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

fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar fyri landsmyndugleikar, 

kommunumyndugleikar, ávís øki í landinum, ávísar samfelagsbólkar ella vinnuna. 

 

Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

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

Evropeiska mannarættindasáttmálan ella Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek. 
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Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ásetingar um revsing fyri at geva skeivar ella villleiðandi upplýsingar 

við tí í hyggju at sleppa undan at gjalda veiðigjald eftir lógini. Revsiramman er ásett til sama 

støði sum fyri skattasvik eftir skattalóggávuni. Mett verður rímiligt, at revsingin fyri at geva 

skeivar upplýsingar fyri at sleppa undan at rinda veiðigjald eftir hesi lóg er á sama støði sum 

skattasvik eftir skattalóggávuni.  

 

Verður veiðigjaldið sambært lógaruppskotinum ikki goldið eftir uppkravi frá 

Fiskiveiðieftirlitinum, gevur uppskotið heimild fyri, at TAKS kann panta veiðigjaldið. TAKS 

fremur pantingina eftir reglunum um innkrevjing av skattum. 

 

Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið ásetir veiðigjald, sum skal rindast av rættindahavarum, ið fiska makrel, 

norðhavssild og svartkjaft í 2018. Veiðigjaldið er kr. 1,00 fyri hvørt fiskað kilo av makreli, 

kr. 0,75 fyri hvørt fiskað kilo av norðhavssild og kr. 0,20 fyri hvørt fiskað kilo av svartkjafti.  

 

Víst verður annars til almennu viðmerkingarnar og til viðmerkingarnar undir fíggjarligum 

avleiðingum. 
 

 

 

 

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 

 

Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 

 

 

Nei 

 

Nei 

 

Nei 

 

Nei 

 

Nei 

Avleiðingar í mun 

til altjóða avtalur og 

reglur 

 

Nei 

 

Nei 

 

Nei 

 

Nei 

 

 

Nei 

Sosialar 

avleiðingar 

 

   

 

 

Nei 

 

 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Greinin áleggur eitt veiðigjald, sum verður álagt rættindahavarum, sum í 2018 fiska makrel, 

norðhavssild og svartkjaft. 

 

Undantikið gjaldinum er tann partur av kvotuni av makreli, norðhavssild og svartkjafti fyri 

2018, sum verður seldur á uppboðssølu.  

 

Skyldan at lata veiðigjald sambært stk. 1 er tengd at, hvørt veiðan er fingin í fiskiskapi, 

grundað á fiskiloyvi at fiska makrel, norðhavssild ella svartkjaft. Hetta ber í sær, at um 

makrelur, norðhavssild ella svartkjaftur verður fingin í fiskiskapi við øðrum fiskiloyvi, verður 
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einki avgjald álagt. Verður t.d. norðhavssild fingin sum hjáveiða í fiskiskapi eftir makreli, 

ella makrelur í fiskiskapi eftir norðhavssild, verður veiðigjald lagt bæði á makrelin og 

norðhavssildina. Men verður t.d. svartkjaftur hinvegin fingin sum hjáveiða í fiskiskapi eftir 

gulllaksi, verður veiðigjald ikki álagt. Veiðigjald verður heldur ikki lagt á møgulig onnur 

fiskasløg, sum verða fingin sum hjáveiða í fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild ella 

svartkjafti.  

 

Veiðigjaldið er kr. 1,00 fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av makreli, kr. 0,75 fyri hvørt 

fiskað kilo í rundari vekt av norðhavssild og kr. 0,20 fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av 

svartkjafti.  

 

Til § 2 

Veiðigjaldið verður lagt á hvørt fiskað kilo í rundari vekt. Veiðan verður roknað um til runda 

vekt eftir ásetingunum í stk. 2-4.  

 

Til § 3 

Veiðigjaldið fellur til gjaldingar, tá avreitt verður, t.v.s. fyrstu ferð, fiskurin verður umsettur. 

 

Tað er Fiskiveiðieftirlitið, sum skal gera upp gjaldið og senda rokning til rættindahavaran. 

Hetta skal gerast mánaðarliga, og fáa rættindahavarar 10 daga freist til at rinda gjaldið.  

 

Verður gjaldið ikki goldið innan freistina, verður renta roknað, sum er 0,7% um mánaðin, 

sum er sama renta, sum skal rindast sambært skattalóggávuni. TAKS kann krevja inn 

veiðigjaldið, umframt rentur og innkrevjingarkostnað, við panting eftir reglunum um 

innkrevjing av skattum. 

 

Til § 4 

Stk. 1-3. Við hesum uppskoti verður heimild fingin til at revsa tann, sum gevur skeivar ella 

villleiðandi upplýsingar, um hetta er fyri at sleppa undan veiðigjaldi eftir lógini.  

 

Illgruni hevur verið um, at skip avreiða t.d. makrel sum onnur fiskasløg, t.d. tá ið landað 

verður til ídnað. Av tí, at veiðigjald ikki verður lagt á øll fiskasløg, umframt at veiðigjaldið er 

ymiskt fyri ymisk fiskasløg, kann tað vera rættiliga stórur munur á gjøldunum, sum skulu 

rindast alt eftir, hvat fiskaslag talan er um.  

 

Revsiramman er sett á sama støði, sum revsiramman fyri skattasvik eftir skattalóggávuni. 

Mett verður eisini hóskandi at nýta somu sektarupphæddir, sum vanliga verða nýttar í málum 

um skattasvik eftir skattalóggávuni. Her kann vísast til, at sektin fyri brot á skattalóggávuna, 

um talan er um brot, framt við vilja, vanliga verður ásett til tvær ferðir skattin, sum ikki er 

komin til skattingar, og fyri brot, sum er framt av grovum ósketni, verður sektin vanliga ásett 

til eina ferð skattin, sum ikki er komin til skattingar. Herðandi ella linnandi umstøður kunnu 

gera, at sektin verður hækkað ella lækkað.  

 

Stk. 4. Mál, sum verða viðgjørd eftir revsiásetingunum, verða viðgjørd sum løgreglumál. 

Hetta merkir, at løgreglan kann avgreiða mál við sektaruppskoti, og á tann hátt sleppa undan 

at fara í rættin við hvørjum einstøkum broti. Fortreytin er tó, at hin skuldsetti, uttanrættarliga, 

játtar seg sekan í brotinum og góðtekur ásettu sektina. Eisini kunnu reglurnar í 

rættargangslógini - bekendtgørelse af lov for Færøerne om rettens pleje í kapitli 72 og kapitli 

73 - um at leggja hald á og um rannsókn nýtast sum í statsadvokatmálum. 
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Til § 5 

Áseting um gildiskomu. 

 

Løgtingslógin fer ikki úr gildi ávísa dagfesting. Hetta er grundað á, at TAKS hevur gjørt 

galdandi, at tey ikki kunnu panta krøv aftaná, at lógin er farin úr gildi.. Heimildin at áseta 

veiðigjald er avmarkað til bert at fevna um gjald í sambandi við fiskiskap í 2018. 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 27. september 2017 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

 

/ Rógvi Reinert (sign.) 

 

 

 

 


