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sjófeingi (Strika kvotuskipan og seta inn fiskidagaskipan fyri botnfisk í føroyskum sjógvi)  

  

  

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi  

(Strika kvotuskipan og seta inn fiskidagaskipan fyri botnfisk í føroyskum sjógvi)  

 

  

§ 1  

Í løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 2017 

um fyrisiting av sjófeingi, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 33 frá 20. apríl 2018 verða 

gjørdar hesar broytingar:   

 

1. Í § 3 verða sum nr. 23 og 24 sett: 

”23) Fiskidaganevndin: 

Landsstýrismaðurin velur eina 

fiskidaganevnd, umboðandi vinnuna á 

sjónum, sum í minsta lagi 3. hvørt ár letur 

landsstýrismanninum metingar um støðuna 

í botnfiskastovninum og tilmæli um 

fiskidagar, og hvussu fiskiskapurin skal 

skipast fyri trý ár í senn. Nevndin og 

varaumboð verða vald fyri 4 ár í senn. 

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. 

24) Havstovan: Havstovan er 

fyrisitingarliga skipað undir 

landsstýrismanninum og letur í minsta lagi 

triðja hvørt ár landsstýrismanninum 

upplýsingar viðvíkjandi støðuni í 
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fiskastovnunum og vísindarligar 

tilráðingar og metingar samsvarandi 

endamálinum í hesi lóg.” 

 

2. Í § 10, stk. 1 verður nr. 1 strikað og í stk. 2 

verður ”§ 27, stk. 1, nr. 1 og 2” broytt til: ” 

§ 27, stk. 1, nr. 1-5”. 

Nr. 2-3 verða eftir hetta nr. 1-2. 

 

3. Í § 13, stk. 3 verður ”22-27” broytt til: 

”26-27”. 

 

4. Í § 17, stk. 3 verður ”bólk 4 og bólk 4 T, 

sambært § 26, nr. 1 og 2” broytt til: ”bólk 

4 A, B og T, sambært § 27, stk. 1, nr. 3, 4 

og 5”, og í stk. 5 verður ”§ 26, nr. 1 og 2” 

broytt til: ”§§ 26 og 27”. 

 

5. Í § 18, stk. 4 verður ”§ 26” broytt til: ”§ 

27”. 

 

6. Yvirskriftin yvir § 22 verður strikað. 

 

7. §§ 22-25 verða strikaðar.  

 

8. Yvirskriftin yvir § 26 verður orðað 

soleiðis: 

”Fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi” 

9. § 26 verður orðað soleiðis: 

”§ 26. Fiskidagaskipan og fiskidagatal 

verður ásett við løgtingslóg fyri 

botnfiskaveiðu í føroyskum sjógvi frá 1. 

januar 2019 til 31. desember 2021 fyri 

fiskifør undir føroyskum flaggi, 

Føroyabanki undantikin. Løgtingið ásetir 

fiskidagarnar fyri trý ár í senn, í seinasta 

lagi 1. desember áðrenn trý ára skeiðið 

byrjar, við støði í tilmæli frá Havstovuni 

og Fiskidaganevndini sbrt. § 27 b, og 

gevur í viðmerkingunum til uppskotið 

frágreiðing við øllum upplýsingum av 

týdningi viðvíkjandi ásetingini av 

fiskidøgum. Løgtingið kann broyta talið av 

fiskidøgum fyri komandi árið, um tað vísir 

seg, at fiskastovnarnir hava broytt seg 

munandi øðrvísi, enn frammanundan mett.  

Stk. 2. Loyvi at fiska undir 

fiskidagaskipan, sambært stk. 1, verður 

latið persóni ella felagi, sum í 

tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 

2018 hava rætt til við ávísum fiskifari at 

fiska undir fiskidagaskipan í føroyskum 

sjógvi, sambært §§ 73 og 74 í hesi 

løgtingslóg.  

Stk. 3. Veiðiflotin verður býttur upp í hesar 

høvuðsbólkar av fiskiførum á føroysku 

landleiðunum: 

Bólkur 2: Trolarar 

Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons 

Bólkur 4: Útróðrarbátar yvir 15 tons 

Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á 

húkaveiðu 

Bólkur 6: Onnur veiða” 

 

10. § 27 verður orðað soleiðis: 

  

“§ 27. Fiskidagatalið fyri árini 2019, 2020 

og 2021 verða hesi: Innan fyri hvønn av 

hesum bólkum av fiskiførum verður árliga 

fiskidagatalið ásett soleiðis: 

1) Bólkur 2: Trolarar: 

a. Innara fiskidagaleið: 5.848 

fiskidagar. 

b. Ytra fiskidagaleið: 2.040 

fiskidagar. 

2) Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 

2.944 fiskidagar. 

3) Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15 

og 40 tons: 1.246 fiskidagar. 

4) Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á línuveiðu: 1.920 fiskidagar. 

5) Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á trolveiðu: 1.710 fiskidagar. 

6) Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á 

húkaveiðu: 11.839 fiskidagar. 

Stk. 2. Ásetta fiskidagatalið fyri hvønn 

bólk sær í stk. 1 er galdandi fyri fiskiskap 

á innaru fiskidagaleið, ásett í § 27 a, tó 

undantikið fiskidagar, ásettir fyri ytru 

fiskidagaleið í bólki 2, sambært stk. 1. 

Ásetta fiskidagatalið fyri bólk 2 á ytru 
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fiskidagaleið kann bert nýtast til fiskiskap 

á ytru fiskidagaleið. Landsstýrismaðurin 

ásetir nærri reglur um umbýti av 

fiskidøgum frá innaru til ytru 

fiskidagaleið. Verður fiskað á ytru 

fiskidagaleið, uttan fráboðan til Vørn um 

umbýti av døgum frammanundan, verða 

dagarnir roknaðir av fiskidagatalinum, 

tillutað til fiskiskap á innaru fiskidagaleið. 

Stk. 3. Fiskidagar, tillutaðir bólki 2, 3, 4 A, 

4 B og 4 T sambært stk. 1, verða latnir 

sum egnir fiskidagar í sama lutfalli, sum 

var 31. desember 2018, tó so, at hædd 

verður tikin fyri endaligum avhendingum í 

tíðarskeiðinum 1. desember 2018 til 31. 

desember 2018. Fiskidagatal hjá hvørjum 

fiskifari at brúka á hvørjum ári frá 2019 til 

2021 er talið, sum fiskifarið hevur fingið 

tillutað við støði í stk. 1.  

Stk. 4. Fiskidagar, tillutaðir bólki 5 

sambært  

stk. 1, verða latnir sum felags fiskidagar. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur 

fyri, hvør er at meta sum fult rikin og ikki 

fult rikin útróðrarbátur, og reglur um 

inntøkumørk og veiðinøgdir. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann í 

kunngerð gera reglur um, at fiskidagatalið, 

tillutað hvørjum fiskifari í bólki 4 A og 4 

B, kann roknast um í lutfallinum 1:2, um 

fiskað verður við snellu. 

Landsstýrismaðurin kann harumframt 

áseta nærri reglur um, hvussu fiskidagarnir 

kunnu nýtast, herundir um leiðir, umbýti 

av døgum millum leiðir og millum 

reiðskap. 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann í 2019-

2021 fyri bólk 2, sambært stk. 1, tilluta 

árliga 169 fiskidagar og fyri bólkarnar 3 

og 4 A, 4 B og A T, sambært stk. 1, tilluta 

árliga ávikavist 105 og 167 fiskidagar 

tilsamans at lata fiskiførum, sum avreiða 

livur. Landsstýrismaðurin ásetir í 

kunngerð treytir fyri at fáa lut í hesum 

fiskidøgum. 

Stk. 7. Fiskifar, í bólkunum sambært stk. 1, 

verður verandi í tí bólki, tað er í 31. 

desember 2018, og kann ikki flyta bólk, 

hóast tað verður mált upp av nýggjum, ella 

broytingar verða gjørdar, sum ávirka stødd 

ella framtøkumegi.” 

 

11. Aftan á § 27 verður sett:  

“Innara og ytra fiskidagaleið 

 

§ 27 a. Innara fiskidagaleiðin er sjógvurin 

innan fyri beinar linjur, drignar gjøgnum 

hesi støð í hesi raðfylgju: 

1) 62°47'00"N, 07°12'00"W. 

2) 62°47'30"N, 06°30'00"W. 

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) 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 sjógvurin 

millum 200 fjórðinga føroyska 

fiskimarkið, og innaru fiskidagaleiðina, 

ásett í stk. 1, tó verður Føroyabanki ikki 

tikin við. 

Tilmæli 

§ 27 b. Fiskidaganevndin skal í minsta 

lagi triðja hvørt ár, grundað á eina mest 

hóskandi veiðu fyri hesi fiskiárini, lata 

landsstýrismanninum tilmæli um 

fiskidagar fyri komandi trý fiskiárini, og 

hvussu fiskiskapurin skal skipast komandi 

trý fiskiárini. Broytingar í 

fiskidagatalinum skulu m.a. vera 

grundaðar á metingar um, hvat 

fiskidagatal fyri hvønn høvuðsbólk av 

fiskiførum best tryggjar, at fiskastovnarnir 
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verða gagnnýttir burðardygt. 

Stk. 2. Havstovan skal í minsta lagi triðja 

hvørt ár lata landsstýrismanninum 

stovnsmetingar, tilmæli um fiskidagar 

komandi trý fiskiárini og hvussu 

fiskiskapurin skal skipast komandi trý 

fiskiárini. Broytingar í fiskidagatalinum 

skulu m.a. vera grundaðar á metingar um, 

hvat fiskidagatal fyri hvønn høvuðsbólk 

av fiskiførum best tryggjar, at 

fiskastovnarnir verða gagnnýttir 

burðardygt.” 

12. Í § 28, stk. 1 verður ”fiskasløg, 

sambært § 22, og” strikað.  

 

13. Í § 29, stk. 1 verður ”§ 26, nr. 1 og 2” 

broytt til: ”§ 27” og ”§ 74, stk 1, nr. 3-

5” verður broytt til: ”§ 74, stk. 1, nr. 1-

5”, og í stk. 2 verður ”§ 26, nr. 3” 

broytt til: ”§ 27, stk. 1, nr. 6”. 

 

14. Í § 30, stk. 1, í § 31, stk. 1 og í § 32, 

stk. 1 verður ”§ 26” broytt til: ”§ 27”. 

 

15. § 33 verður strikað. 

 

16. Í § 41, stk. 1 og stk. 3 verður ”§§ 22-

27” broytt til: ”27”, og í stk. 7 verður 

”§ 27, nr. 3” broytt til: ”§ 27, stk. 1, nr. 

6”. 

 

17. Yvirskriftin yvir § 43 verður orðað 

soleiðis:  

 

”Avhending av fiskidøgum og loyvum” 

 

18. § 43 verður orðað soleiðis:  

”§ 43. Egnir fiskidagar kunnu 

avhendast fyri eitt ár í senn ella 

endaliga til persónar ella felag við 

loyvi sambært § 73. Loyvi til fiskiskap 

sambært § 26 kunnu avhendast 

endaliga til persón ella felag, ið lýkur 

treytirnar í §§ 5-7 og 9 og 10. Loyvi 

kunnu avhendast, bæði tá fiskidagar 

eru knýttir at loyvinum, og tá eingir 

fiskidagar eru knýttir at loyvinum. Tá 

loyvi verður avhendað endaliga við 

fiskidøgum, er treytin sambært stk. 2 

ikki galdandi.  

Tó er ikki loyvt at avhenda fiskidagar, 

ætlaðir til veiðu við húki, til veiðu við 

troli ella øvugt. Heldur ikki er loyvt at 

avhenda fiskidagar til veiðu við húki 

frá fiskifari, ið er minni enn 110 tons, 

til fiskifar, størri enn 110 tons. Heldur 

ikki er loyvt at avhenda fiskidagar til 

veiðu við troli frá fiskifari við 

framtøkumegi, undir 500 HK (bólkur 4 

T), til fiskifar við framtøkumegi 500 

HK ella meira (bólkur 2). 

Stk. 2. Avhendingin, sambært stk. 1 er 

treytað av, at í minsta lagi 60% av 

tillutaðu døgunum, tíðarskeiðið 1. 

januar 2018 til 31. desember 2018, eru 

nýttir til fiskiskap við tí í fiskiloyvinum 

nevnda fiskifarinum. 

Stk. 3. Fiskidagar kunnu, í 

tíðarskeiðinum 1. oktober 2019 til 31. 

desember 2019, avhendast millum 

bólkarnar, ásettir í § 27, stk. 1, 

undantikið til og frá bólki 5 eftir nærri 

reglum, sum landsstýrismaðurin ásetir í 

kunngerð. Fyri avhending millum 

bólkarnar skulu reglurnar áseta 

lutfalsliga virðið á fiskidøgum, 

grundað á veiðievni.  

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta 

treytir og nærri reglur um 

mannagongdir fyri avhending av 

fiskidøgum sambært hesi grein. Fyri 

avhending millum fiskifør skulu 

reglurnar áseta lutfalsliga virðið á 

fiskidøgum, grundað á veiðievni.”  

 

 

§ 2  

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019. 
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Almennar viðmerkingar 

Løgtingið hevur samtykt, at heimaflotin skal virka undir eini kvotuskipan í staðin fyri 

fiskidagaskipan frá 1. januar komandi ár. Løgtingið var sera ivasamt, og ein tepur meiriluti samtykti 

uppskotið við teirri treyt, at útgreinað arbeiði skuldi gerast, áðrenn nýggja skipanin varð sett í verk.  

 

Nú nærkast vit ársenda og einki nýtt fyriliggur.  

 

Í okkara heimaflota hava vit ein samansettan fiskiskap. Tá húkur ella trol fer í havið, ber ikki til at 

siga, hvørji fiskasløg koma inn um stokk ella hekku. Tað er alt eftir, hvussu stovnarnir eru fyri, sum 

avger, hvønn fong okkara fiskifólk fáa.  

 

Fyri okkara heimaflota er ein kvotuskipan ein roynd hjá menniskjum at stýra náttúruni. At stýra 

náttúruni hava menniskju bert havt vánaligar royndir av.  

 

Ein fiskidagskipan hevur við sær, at okkara fiskifólk fáa tað býti av fiskasløgum, sum er í havinum. 

Tað er ein skipan, har náttúran fær loyvi at stýra menniskjum.  

 

Í 70-árunum fingu flestu lond fiskimark. Tá mettu øll tey kønu, at veiðitrýstið var ov stórt, t.v.s., at 

royndin var ov stór. Tað var øll orsøkin til, at vit í øllum heiminum fingu fiskivinnupolitikk. 

Royndin skuldi avmarkast.  

 

Kvotur er ein ”exelroynd” at tøla okkara samvitsku, meðan fiskidagar er besta amboðið at náða 

málinum, nevniliga at avmarka royndina.  

 

Flestu av okkara grannalondum hava kvotuskipan. Tað ein skipan, sum á skrivaraborðinum hevur 

avgjørt, hvussu úrslitið hjá einstaka skipinum skal vera. Fyri tey flestu er hetta úrslitið ov lítið til at 

fáa endarnar at røkka saman. Tá er spurningurin millum lív og deyð.  

 

Í okkara grannalondum, vísa kanningar, at uml. 30% av veiðuni verður kastað út aftur. Við okkara 

fiskidagaskipan er komið fyri, at tað verður fiskað meira, enn fiskifrøðin hevur mælt til í árinum, 

men ikki nær námind teimum 30%, sum verða yvirfiskað í okkara grannalondum á hvørjum ári. 

Munurin er bert, at í teirra hagtølum sær tað út til, at júst kvotan er fiskað.  

 

Í kvotuskipan kann verða lívsneyðugt hjá fiskifólki at optimera veiðuna. Um ein hevur ein stóran 

tosk, sum gevur 25 kr/kg og ein lítlan tosk, sum gevur 15 kr/kg, er ikki óhugsandi, at lítli toskurin 

verður sleptur aftur í havið fyri at fáa fleiri stórar.  
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Hvussu býtið av fiskasløgum er, sum koma í lastina, ber ikki til at rokna út í einum rokniarki 

frammanundan. Tí kann ein kvotuskipan freista til at fáa avreiðingarseðil at samsvara við kvotuna, 

sum skipið hevur fingið.  

 

Alt hetta síggja vit í okkara grannalondum. Vit høvdu kvotuskipan fyri heimaflotan fra 1994-1996, 

og tá sóu vit líknandi í Føroyum.  

 

Vit fóru tí frá eini kvotuskipan til eina fiskidagaskipan. Skipini vórðu avmarkað í døgum, so bert 

náttúran kundi avgera, hvør fiskur kom á dekkið.  

 

Um ein fiskastovnur knappliga vísti seg at vera størri enn fyrr mett, sást tað aftur í fiskiskapinum. 

Somuleiðis vildi ein fiskastovnur, sum var minni enn mett, beinanvegin síggjast aftur í minni 

fiskiskapi.  

 

Vit kunnu taka feska dømið við Føroyabanka. Har sigur Havstovan nú, at nógv er til av hýsu. Tey 

fara tó neyvan at mæla til fiskiskap har, tí vandi er fyri, at onkur toskur bítur á. Fiskastovnar vilja 

altíð vera ymiskir, so við hesum ástøði verður mest sum altíð bannað at fiska.  

 

Tó kundi í eini kvotuskipan verið útskrivað ein kvota av bert hýsu. Um skip tá fór á Føroyabanka, 

er lítil ivi um, at á avreiðingarseðlinum stóð bert hýsa. Í fiskidagaskipan hevði partur av veiðini 

verið toskur, men ongantíð meira enn støddin á stovninum var í mun til hýsuna. Í eini fiskidaga-

skipan vil støddin á ymsu fiskastovnunum altíð verða avgerandi fyri veiðuna.  

 

Í botnfiskiskapi undir Føroyum vil veiðan altíð vera samansett og tað er bert stovnsstøddin, sum 

kann avgera, hvør veiða kemur um stokk ella hekku.  

 

Sagt hevur verið, at upsatrolararnir kunnu vera í eini kvotuskipan. Hetta tí, at hesi skip seinnu árini 

hava fiskað upsa mest sum reint. Men í Vinnunevnd Løgtingsins kundu trolaramenn greiða frá, at 

fyrst í 90-unum varð eisini fiskað reint upsa, men tá toskastovnurin veruliga kom fyri seg í 1994-

96, var nógvur toskur knappliga í veiðuni. Uttan iva hendir tað sama, tá toskastovnurin kemur fyri 

seg aftur.  

 

Stutt sagt, í fiskidagaskipan er tað náttúran, sum fær loyvi at stýra menniskjum og ikki umvent.  

 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið.  

 

Serligar viðmerkingar  

Til § 1  

Kvotuskipanin verður tikin av og fiskidagaskipan verður sett inn, líknandi tí, sum er galdandi fyri 

fiskiárið 2018. Sokallaði ”buffarin” verður ikki tikin við, men í staðin verða hesir dagar lagdir 

oman á fiskidagtalið hjá teimum bólkunum. Fiskidagar verða ásettir fyri trý ár í senn, við støði í 
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tilmæli frá Fiskidaganevndini og Havstovuni. Tó kann Løgtingið broyta fiskidagatalið, um tað vísir 

seg at vera munandi broytingar í fiskastovnunum. 

 

Ásetingin um avhending av fiskidøgum og loyvum líkist nakað tí, sum er galdandi í dag. 

  

Egnir fiskidagar kunnu avhendast fyri eitt ár í senn ella endaliga til persónar ella felag við loyvi 

sambært § 73 í galdandi lóg. Loyvi til fiskiskap sambært § 26 kunnu avhendast endaliga til persón 

ella felag, ið lýkur treytirnar í §§ 5-7 og 9 og 10. 

Loyvini kunnu avhendast, bæði tá fiskidagar eru knýttir at loyvinum, og tá eingir fiskidagar eru 

knýttir at loyvinum. Tá loyvi verður avhendað endaliga við fiskidøgum, er treytin sambært stk. 2 

(60% reglan) ikki galdandi.  

 

Harumframt eru ymiskar tekniskar fylgibroytingar og tillagingar framdar. 

 

Til § 2  

Gildiskomuáseting. Lógin kemur í gildi 1. januar 2019.   

 

Á Løgtingi, 2. november 2018  

 

   Jørgen Niclasen  Bárður á Steig Nielsen 

 

 

   Bill Justinussen  Jógvan Skorheim 

 

  

 

 


