
Til Uttanríkis- og Vinnumálaráðið                                                     Tann 21-06-2017 

Frá Hummarafelagiðnum 

 

Svar uppá Løgtingsmál nr. xx/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

aling av fiski v.m. Dagfesting 31. Mai 2017 málnr.: 16/00655 Málsviðgjørt SPS 

 

Til § 6 Tá aliloyvir verða útlutað, víkkaði ella flutt, hava vit hesar viðmerkingar: 

 Hummarafelagið vil staðiliga gerða vart við, at Sunduni Norður, Funningsfjørður, 

Árnafjørður, Hvannasund, Haraldsund, Boroyarvík, Sørvágsfjørður og høvusøki 

Tangafjørður, Skálafjørður, Kallbaksfjørður, Kollafjørður, og Sundalagið Suður, hevur 

Fiskimálaráðið longu útlutað til hummaraveiðu til staðbundin fiskiloyvir eftir hummara, til 

fiskaríð og partvís aling av hummara á hesum økjum. 

Aling í rúsunum fer framm meðan rúsurnar standa, hummarin gongur inn og út í rúsurnar at 

fáa sær føði,  tá hann er nóg stórur og ikki sleppur úr aftur rúsuni verður hann tikin og 

seldur. 

Vit vilja vísa á at vit hava brúkt hesi økir at fiska og ala hummara á síðan 1947, og hava góð 

og álítandi søgulig hagtøl at vísa á.  

Fiskimálaráðið hevur síðan 1982, við kunngerð, skipa fiskiskapin við rúsum á hesum økjum 

við heimild í lógtingslóg um vinnuligan fiskiskap, frá 1994. Við seinni broytingum er nýggj 

kunngerð um hummaraveiðu lýst, 16. juli 2014. 

Sambært kunngerð nr. 85 frá 16. Juli 2014 um skipan av fiskiskapi eftir hummara á føroysku 

landleiðunum hevur Fiskimálaráðið tilluta áleið 40 loyvir í dag. Upprunaliga vóru 50 loyvir, 

men við tíðini eru loyvir samanløgd og talið er minka. 

Úr somu kunngerð § 3. Fyri hvørt av økjunum í § 2 eru ásettar hesar felags árskvotur fyri 

hvørt fiskiár: 

 1) Norðan fyri byrgingina um Haraldssund 3.000 kg 

 2) Hvannasund 6.750 kg 

 3) Árnafjørður 4.500 kg 

 4) Borðoyarvík 1.500 kg 

 5) Funningsfjørður 4.000 kg 

 6) Norðan fyri Streymin 6.000 kg 

 7) Tangafjørður, Kollafjørður, Skálafjørður, Kaldbaksfjørður og Sunnan fyri Streymin 

54.000 kg 

 8) Sørvágsfjørður 1.000 kg 

Hummaraloyvini eru staðbundin og eru galdandi ikki bert ein part av fjørðinum,  men fyri allan 

fjørðin, alt sundið, út til munnan á fjørði og sundi, av havyvirflatuni niður á botn. 

 



Viðmerking til § 6. A. Alifirðir. 

 Dálking og økonomiskir trupuleikar: 

 Vit mala frá at nøkur fiskaaling verður givin á hesum viðkvomu økjum framyvir. Hesi økir 

hava eina gátt uttast á teimum flestu firðunum. Alt skarnið hópar seg upp innan fyri gáttina, 

sum síðan ger ilttmangul á botni, innan fyri gáttina, hesi vatlit eiga at verða tikin í álvara. 

Okkara royndir hava víst at sera stórar nøgdir av hummara er til tíðir dripin vegna hesar 

trupuleikar, og eingin hjálp hevur verið hjá okkum at heinta , hvørki frá umhvørvisstovuni 

HFS ella landsdjóralæknanum. 

Í Norðoyggunum summari 2013 og 2014 doyðu sera stórar nøgdir av hummara av somu 

grund. Seinni eru mátingar gjørdar regluliga av firðunum við gátt og vísa mátingarnar at ilt 

innihaldið er væl niðan fyri tað, vanlig djór og hummari klár at liva í. 

Heldur áttu tey alibrúk sum enn liggja innan fyri gátturnar at verði flutt út um beinanvegin. 

Royndirnar hava víst at ikki er pláss fyri bæði hummarafiskiskapi og fiskaaling, og at 

dálkandi árinuni nú eru ovurhonds stór, Við nú verandi dáking, svara tey aldu 70.000 tonsuni 

av laksi, til at 1 millión menniskjur liva í Føroyum uttan rottanga og skrellispann til vanligt 

húsarhalds rusk, alt fór beinleiðis á sjógv.  

Fyri okkum hevur alingin merkt ein niðurskurð í fiskaríði uppá 41,8% síðan ár 2001 vegna 

hummaradeyða og vánaliga tilgongd til stovnin. Her geva vit alinguni við avlúsingarevnum og 

mistar fiskileiðir alla ábyrgdina.  

Okkara royndir hava eisunni víst at stórar nøgdir av hummara doyðu út fyri Haldórsvík eftir 

eina avlúsing í aug ár 2015. 

Á Koldbeinargjógv hvarv allur hummarin brádliga innanfyri 1 km frá alibrúkinum eftir tvær 

avlúsingar jan-feb ár 2016. Enn í dag fæst eingin hummari nærri 1 km frá alibrúkinum. 

Vit eru yvirbevístir um at avlúsingarevnuni drepað ein sera stóran part av hummara 

ynglinum.  Kanningar hava prógvað, at hummari er sera sárbarur fyri hesum evnum. Ikki er 

óhugsandi at eisini føði hjá smáfiski, sum toska yngul og annað fiska yngul, kann fáa skaða av 

hesum evnum.  

Um tað er tilfeldi, at avlúsingarevnini eisini skaða føðina hjá toski og toska yngulin, sum 

svimur inni á firðunum, so er niðurskurðurin møguliga tann sami fyri djóraætið, sum er eitt 

skeljadjór, toskin, seiðin, o.a fisk, líka sum fyri hummaran. Also 41,8%. Við einum 

útflutningsvirði uppá 45-50 kr/kg, verða tað sera stórar upphæddir samfelagið missur. 

Staðfest er at sjósílastovnurin eisini er minkaður heili 95% p.g.a lúsadeyða. 

Vit ynskja ikki at aling av skeljum og tara verður løgd til ampa har hummaraloyvir eru givin 

frammanundan av Fiskimálaráðnum, tað eru nógvir firðir har sum hummari ikki verður 

veiddur, sum kundi verði brúktir til tara og skelja aling. 

 

Vit meta at ivin skal koma umhvørvinum til góðar og ikki øvugt.  

Umhvørvið gamblar man ikki við.  

Landstýrismaðurin átti at koma til sættis við Hummarafelagið um eitt møguligt endurgjald. 

Endurgjaldið kundi verði munurin millum tað sum verður fiskað og tað sum kvoturnar hava 

verið seinastu mongu árini, sambært áður nevndu hummara kunngerð. Hummarfelagið 

hevur verið við til at fáa eina semingsavtalu í lag fyri Sunduni Norður ímillum loyvishavarar 

á staðnum og Marine Harvest sum báðir partar eru væl nøgdir við. 

 

Vit vilja vísa á at okkara fíggjarliga tap: 



Frá ár 2001-2016  við miðalprísinum fyri hettar fiskiári, er okkara tap komi uppá  
46.722.440,96 kr, tá er ár 2017 ikki talt við, tapið veksur við 3 mill árligani. Tað er ikki 

óhugsandi at okkara limir fara í rættin eftir hesi upphædd við kravi um endurgjald vegna 

mist økir at fiska á, tað veldst um nøkur semja kemur í lag nærmastu framtíð fyri øll hini 

økini, við Bakkafrost ella Vinnumálaráðið, ella hvat útfallið verður við nýggju alilógávuni og 

nýggju fiskivinnulógávuni.  

Vit meta ikki at landstýrið hevur loyvið til at útluta sama økið fleiri ferðir til ymisk áhugamál, 

uttan endurgjald fyri teir sum vóru har áðrenn. 

Vit mæla til at øll aling verður flutt út av firðunum skjótast gjørligt, serliganni á 

høvuðsøkinum Tangafirði og hjáliggjandi firðum, út um gáttirnar, ella løgd í lukkaði anlegg 

ongantíð ov skjótt. Skarnið frá laksinum kundi verðið endirnýtt til biogass (el-framleiðslu) og 

kunstgjødning 

  

 

 

Trupuleikar av avlúsingarevnum: 

 Vit mala til at atlit verða tikin, fyri økini har hummari er. At tað beinleiðis verður tilskila og 

bannað í nýggju alilógávuni at nýta avlúsingarevnir, sum longu eru prógva at skaða 

skeljadjór. Vit bera ótta fyri, at tað er Releeze ella annað lúsabasingarevni , sum tekur lívið av 

hummaranum. Hettar er ikki ógrundaður illgruni, tí Releeze hevur ikki bara ávirkan á 

laksalús, men eisini á krabbadjór yvirhøvur, sum eins og lýsnar hava kitinskal. Releeze, har 

virknað evnið er diflubenzuron ella teflubenzuron, er ein kitinsyntesutálmari, sum hevur við 

sær, at tilevningin av nýggjari skel verður darvað. Serliga eru krabbadjór eins og hummarar, 

Nephrops norwegicus, í vanda í vakstrartíðini, tá ið skel týðum verður skift. Nýslan av 

Releeze er vaksin sera nógv seinastu áruni, samstundis sum framleiðslan av alilaksi er vaksin 

munandi, meðan hummaravinnan er minka munandi. 

Vit mæla til at tað í nýggju lóguni verður bannað, at dumpa ella pumpa brúkt 

avlúsingarevnir s.s hydrogenperoxid og ferskvatn út á sjógvin eftir avlúsing, úr brunnbátum 

innan fyri 3 fj úr landi. Hummarin tolur als ikki ferskvatn, vandi er fyri at um stórar nøgdir 

av ferskvatni verður dumpaður í einum á sama staði, kan ferskvatnið fara heilt á botn áðrenn 

tað flotnar upp aftur.  

Ì Norra eru nógvar og stórar fiskileiðir eftir reiðum lagdar í oyði av tilvildarligum 

dumpingum av avlúsingarevnum. Tað sama má bara ikki henda fyri hummarastovnin. 

Næst skal tað verða harðliga átalað at brunnbáturin hjá Bakkafrost dumpar brúkt 
lúsabasingarevni út í firðirnar, ið er álvarsamt brot á galdandi havumhvørvislóg og OSPAR 
sáttmálan.  
Vit vita at Umhvørvisstovan hevur givið loyvið til at dumpa hesi evni. Vit spyrja bara hvar teir hasa 

hasa heimild frá? vit sýggja ongastaðni at teir hava tí heimild til hettar. So undantaksloyvið er ólógligt. 

 

 

Viðmerking til § 6 d. 



 Um so er at tað almenna kemir til tað niðurstøðu at tað landsbúskaparliga betri loysur seg at 

nýta hummaraøkini til aling av einum og hvørjum slag, og hummarafiskiskapurin verður 

trokaður/koyrdir burtur av økinum; So meta vit at tað er ikki meiri enn rætt og rímuligt at 

teir sum hava nýtt hesi økir síðan ár 1947, skula hava fyrsta rætt til aling á hesum somu 

økjum, frammum allar aðrar umsøkjarar. 

Landstýrismaðurin skal í minsta lagi bera so í bandi, um økir verða tykin burtur av 

hummaraleiðum til alivirksemið, skal fult endurgjald verða latið til teir sum koma at fáa tap 

tí avgerðunni. 

 

Akker og línu trupuleikar: 

 Vit mæla eisini staðuliga til at tað kemur at standa beinleiðis í nýggju alilógávuni, at øll 

aliútgerðin so sum: aliringar, fóðurflakar, fóðurslangur, akker, akkersboyur, línur, standarar og 

annan útbúnaður, kemur at liggja innan fyri teirra tillutaða økið. Vit hava havt stórar 

trupuleikar av at tær givnu treyturnar til alarar ikki verða hildnar og alarirnir ikki halda seg 

innanfyri teirra tillutaða aliøkið. Uttan ávaring ferð eftir ferð, tveita alarir síni akker yvir 

okkara reiðskap, og gera stóran skaða á reiðskapin, sum fyri okkum er sera dýrur at missa. 

Vit mala til at tað verður í lóguni álagt Vørn at halda skil á hesum og at vera 

eftirlitsminduleikin hesum viðvíkjandi. Hettar tilmalið er sera tíðningarmykið fyri okkum. 

 

Óbeinleiðis sjúku trupuleikar: 

 Vit mæla eisini til at nýggja lógin tekur atlit til aðra vinnu á økinum s.s hummaravinnuna: 

um so er at sjúka kemur í alifiskin, og karatena ella forboð verður sett okkum at virka á 

aliøki/fjørðinum, skal greitt tilskilast í alilógávuni hvør skal ábyrgdast fyri møguligt tap hjá 

hummarafiskimonnum. Hetta um forboð verður sett av minduleikanum til okkum at fiska, 

virka og selja hummaran vegna fiskasjúku í alianleggi, sum vit ongan ávirkan hava á.  

Vit mæla til at tað kemur at standa í nýggju lógávuni, at alarin skal gjaldað endurgjald til 

hummarfiskimenn, tað tíðarskeið vit verða noktaðir at fiska og virka á økinum, fyri mistan 

fiskiskap.  

Vit hava verið út fyri á Hvannasundi Norður. at verði noktaðir av HFS at veiða hummara og 

flyta livandi hummara av økinum, uppí trýggjar mánaðir vegna ILA og smittuvanda á 

fjørðinum; uttan viðurlag. Tað halda vit ikki er sakligt og rætt, og tað kunna vit als ikki finna 

okkum í. Vit ynskja til ein og hvørja tíð at verða gjørdir skaðafríðir vegna sjúku í aligini sum 

vit onga ávirkan hava á. 

 

. 

Botnsýn, sýnið yvirhøvur. 

 Vit halda ikki at tað er rætt at alifeløg sjálvi, kanna seg sjálvan, tað líkist snøkt sakt púrasta 

ongum, tað hoyrur ongastaðnis heima. Tað er alt ov lætt at snýta við kravdu prøvunum. Tað 

er sum at seta revin at passa hønurnar. 

 

Vit mæla staðuliga til at í §6 .a. stk 2. Verður broytt 



 Frá: Atlit til m.a umhvørvið og annað brúk av økinum. 

 Til: Atlit til m.a umhvørvið, hummaravinnu og annað brúk av økinum. 

Og at § 6 a. stk 5 verður sett uppí: 

Um hettar virksemið ikki er til ampað fyri virksemið hjá loyvishavara av laksaaliloyvi og 

hummarloyvum 

Vit ynskja at meiri atlit skal verða tikin til okkum í lóguni, at atlit til okkum kemur at standa í 

sjálvari lóguni, og ikki bert í viðmerkingunum. 

 

Viðmerking til § 12 litra C 

 Vit mæla staðuliga til at § 12 litra c eisini verður broytt   

frá: C) aðra nýslu av økinum, 

til:  C) Hummaravinnu og aðra nýslu av økinum. 

 

Viðmerking til § 7. 

 Vit halda at tað átti ikki at verið nakar útlenskur ognarskapur uppí alingini í Føroyum 

yvirhøvur. Okkara royndir hava víst at útlenskur ognarskapur ongan áhuga hevur fyri 

Føroyska umhvørvinum, men vil einans hava so stórum vinning sum til ber.  

Vit, sum liva og virka her, mugu bera avleiðingarnar av teirra kapitalhungri. 

Sum nú er, nærkast tapið hjá hummaraveiðumonnum 50 milliónir krónir. 

Vit halda at tað er ikki rætt bert at deila Føroyar uppí aliloyvir og aliøkir, heldur átti fast 

mark verið sett hvørjum eistakum firði, hvussu nógvar fiskar ein fjørður ella økið maktar at 

berða av dálking frá aling av fiski. Tí tað er ikki talið av aliloyvum sum dálkar men talið og 

stødd av fiski aldur pr/ár. 

 

Vit hava tað viðmerking til umhvørvisverndarlógina. 

 Meiningin vit lóguni er sikkurt góð, men út frá okkara royndum hevur handan lógin einki 

kjølfestið og er ónýtilig og maktar ikki at verja djóralívið á Føroysku firðunum.   

Í umhvørvisverndarlóguni stendur t.d næstan ongantið, SKAL, men allan vegin:  

Landstýrismaðurin Kann, yvir 65 ferðir, og bert einaferð “landstýrismaðurin skal” Av tí 

sama hevur lógin einki virðið. Alt ov lítil lóg og ov nógvur symbolikkur.  

Heldur ikki hevur Umhvørvisstovan orku til at umsita lógina. Geva bert 

umhvørvisgóðkenningar uttan at kanna nakað sum helst, sjálvt um vit ferð aftan á ferð hava 

víst á iltmangul, deyðan og sjúkan hummara í stórum tali. 

Djórasjúkulógin verjir hvørki hummara ella annað lív á Føroysku fjarðinum, er mest ætla 

djór í búri. 

 



Vit leggja viðheftan fíl við yvir søguligan hummarafiskiskap, hagtøl og grafar, og væl 

dokumenterað tap fyri okkara limir. Miðalprísurin er settur eftir yvirlitinum hjá vørn fyri 

dagførd fiskiár 2016/2017. Hagtølini eru gjørd út frá álítandi tølum frá Vørn, Havstovuni og 

Hagstovuni. 

 

Heilsan Hummarafelagið 

Virgar Fagraklett formaður 

Steintór Debes  nevndarlimur 

Jóhan Hendrik nevndarlimur 

 

 

 

 


