
Til Vinnunevnd Løgtingsins 

 

 

 

Støðutakan til, hvørt broytingaruppskot til løgtingsmál nr. 204/2010: Uppskot til løgtingslóg 

um broyting í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap lýkur treytirnar um identitetskravið.  
 
Løgtingsmál nr. 204/2010 og 185/2010 

Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum hevur tann 30. mai 2011 sent Løgtingsins Vinnunevnd eitt 
broytingaruppskot til løgtingsmál nr. 204/2010: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg 
um vinnuligan fiskiskap.  
 
Upprunauppskotið inniheldur eina kunngerðaheimild, har ásetingin gevur landsstýrismanninum í 
fiskivinnumálum serliga heimild við kunngerð at seta í gildi friðingar á ávísum økjum innan fyri 12 
fjórðinga markið. 
 
Sambært broytingaruppskotinum frá Fiskimálaráðnum verður í broytingaruppskotinum mælt til at 
gera tríggjar broytingar í løgtingsmáli nr. 204/2010: 
 

1) at seta eina nýggja § 9c inn í lóg um vinnuligan fiskiskap 
 
2) at broyta § 40 í lóg um vinnuligan fiskiskap: 
 
§ 40, stk. 1, nr. 1 verður orðað soleiðis: 
“1) brýtur reglur, ásettar við heimild í § 9, stk. 1-4, § 9a, stk. 1-15, § 9b, stk. 1-3, og 
reglur, ásettar við heimild í § 25, viðvíkjandi skipanini av fiskiskapinum.” 
 
3) at broyta ásetingina um gildiskomu 

 
Sum nevnt, inniheldur broytingaruppskotið eina nýggja áseting, § 9c, ið snýr seg um at seta í verk 
friðingar út á 1,5 fjórðing úr landi. Harafturat er ætlanin at broyta revsiregluna í lóg um vinnuligan 
fiskiskap, § 40, soleiðis at nýggja ásetingin, § 9c, verður skoytt inn í § 40. Triðja broyting inniber, 
at uppskotið fer úr gildi aftur tann 31. august 2013.  
 
Í Vinnunevndini liggur frammanundan eitt uppskot (løgtingsmál nr. 185/2010), um broyting í 
løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap, ið m.a. inniheldur eina nýggja áseting, § 9c, ið snýr seg um 
friðing frá 3 fjórðingum úr grundlinjunum og inneftir til strendur landsins. 
 
Ætlanin hjá Vinnunevndini er at skriva álit í báðum løgtingsmálum (204/2010 og 185/2010), 
soleiðis at innihaldið í broytingaruppskotinum frá Fiskimálaráðnum kann gerast veruleiki. 
 
Lóggáva og endamálið við identitetskravinum 

Stýrisskipanarlógin § 15, stk. 2 er soljóðandi: “Uppskot til løgtingslógir ella ríkislógartilmæli kann 
ikki verða endaliga samtykt, uttan at tað hevur fingið tríggjar viðgerðir á Løgtingi.” 
 
Tingskipanin § 57, stk. 1, nr. 1 ásetir, at uppskot til løgtingslóg ella ríkislógartilmæli, sum gongur í 
móti stýrisskipanarlógini ella tingskipanini, skulu mælast til burturvísing, og Tingskipanin § 34, stk. 



2, 2. pkt. ásetir, at nevndarformaðurin ansar eftir, at broytingaruppskot eru sambærilig við 
upprunauppskotið. 
 
Eitt av sjónarmiðunum í Stýrisskipanarlógini § 15, stk. 2 er, at tað ikki ber til at leggja fram eitt 
broytingaruppskot, ið inniheldur eina broyting av identitetinum í upprunauppskotinum. Tað vil siga 
broytingaruppskotið má vera sambæriligt við upprunauppskotið. 
 
Tá avgerð skal takast í sambandi við, um eitt broytingaruppskot inniber ein identitetstrupulleika, er 
neyðugt at taka atlit til, hvørt broytingaruppskotið hevur sama endamál sum upprunauppskotið, um 
tað rakar sama persónsskara, um fíggjarliga vavið er tað sama, og í hvønn mun tað víkir frá uppruna 
bygnaðinum í upprunauppskotinum ella um innihaldið í stóran mun er tað sama1. Somuleiðis er tað 
týdningarmikið, at allir spurningar, ið eru til viðgerðar, fáa eina gjølla viðgerð, og at almenningurin 
fær møguleika at ávirka gongdina í málinum. 
 
Kravið um identitet vil annaðhvørt liggja klárt uttanfyri, innanfyri ella í eini grázonu. Men 
samanumtikið má ein ítøkilig meting gerast í hvørjum einstøkum máli av, hvørt broytingaruppskot 
er sambæriligt við upprunauppskotið ella brýtur so mikið frá upprunauppskotinum, at tað ikki er 
ráðiligt at sleppa undan trimum viðgerðum.  
 
Siðvenja hjá Løgtinginum 

Løgtingið hevur sum heild verið avmarkandi, hvat viðvíkir manglandi identitet, soleiðis at skilja, at 
eitt og hvørt ivamál um identitet hevur ført við sær burturvísing av broytingaruppskotum. 
 
Meting av identiteti viðvíkjandi nýggjari áseting í § 9c og gildiskomu 

Nevndarskrivarin hevur upplýst Vinnunevndini, at tað ber til at taka ein part av 
broytingaruppskotinum frá Fiskimálaráðnum og seta ta broytingina, ið umrøður § 9c, inn í 
løgtingsmál nr. 185/2010, sum eitt broytingaruppskot, tí uppskotini hava sama endamál, viðgerð av 
friðing, tann sama ásetingin (§9c) er til viðgerðar, bygnaðurin av uppskotinum er tann sami og 
uppskotið rakar sama persónsskara. Av somu orsøk ber eisini til at broyta ásetingina um 
gildiskomu. 
 
Meting av identiteti viðvíkjandi nýggjari áseting um revsing 

Meira ivasamt er við broytingini frá Fiskimálaráðnum, ið viðvíkir revsingini, § 40, í lóg um 
vinnuligan fiskiskap, og tískil verður neyðugt at taka atlit til, hvørt identitetskravið er uppfylt ella 
ikki.  
 
Í kapitli 10 í lóg um vinnuligan fiskiskap stendur í § 40, stk. 1 “um ikki harðari revsing er ásett eftir 
aðrari lóg, verður tann revsaður við bót, ið: 
 
1) brýtur reglur, ásettar við heimild í § 9, stk. 1-4, § 9a, stk. 1-15, § 9b, stk. 1-3, og reglur, ásettar 
við heimild í § 25, viðvíkjandi skipanini av fiskiskapinum.” 
 
Ætlanin er at broyta revsiregluna soleiðis, at umrødda áseting, § 9c, verður sett inn í § 40, stk. 1. 
 
                                                 
1 Loven om udarbejdelse af lovforslag, 2002, p.129 
 



Ein slík revsiáseting hevur sama endamál sum upprunauppskotið, nevniliga at handhevja friðing út 
á 1,5 fjórðing úr landi. Broytingin fevnir eisini um sama persónsskara. 
 
Broytingaruppskotið leggur tó fíggjarligar byrðar á persónsskaran, sum er fevndur av 
upprunauppskotinum 
 
Taka vit revsing sum eitt einstakt fyribrigdi, kann sigast, at tað kann fáa álvarsligar fylgjur, um 
ásetingin umfatar eina harða revsing. Her kann hugsast fongsulsrevsing ella eina bót áljóðandi eina 
stóra upphædd. Ein stór bót kann leggja stórar fíggjarliga byrðar á persónsskaran, ið uppskotið 
rakar. Hinvegin skulu atlit takast til støddina av bótini. Ein og hvør revsing er ikki at meta sum líka 
álvarslig inntrívandi. Til dømis er munur á, um bótin er á 1000 krónur, ella um bótin er áljóðandi 
100.000 krónur, og um hald verður lagt á veiðu og reiðskap ella ikki. 
 
Av tí, at broytingaruppskotið áleggur størri fíggjarligar byrðar á persónsskaran, er nevndarskrivarin 
í iva um, hvørt uppskotið lýkur identitetskravið. 
 
Í upprunauppskotinum frá Fiskimálaráðnum fekk landsstýrismaðurin kunngerðarheimild til at seta í 
gildi friðingar á ávísum økjum innan fyri 12 fjórðinga markið. Tá tað snýr seg um veiðibann o.a., er 
vanligt at seta eina revsiáseting inn í kunngerðina.  
Sum dømi um kunngerð, har revsiáseting er sett inn í kunngerð, er nr. 117 frá 14. november 2005 (§ 
22), kunngerð nr. 18 frá 9. mars 2007 (§5), kunngerð nr. 44 frá 9. apríl 2003 (§ 3) og kunngerð nr. 
31 frá 4. mai 2011 (§ 20).  
 
Ført hevur verið fram, at ætlanin var at seta eina revsiáseting inn í kunngerðina, sum hevur heimild í 
løgtingsmáli nr. 204/2010. Av tí, at tað er vanligt at áseta revsing í sambandi við veiðibann, kann 
sigast, at tað hevur verið undirskilt undir 1. viðgerð av løgtingsmáli nr. 204/2010, at brot á 
kunngerðina kann revsast við bót, við heimild í § 40 í lóg um vinnuligan fiskiskap.  
 
Hóast hetta hevur § 40 í lóg um vinnuligan fiskiskap ikki verið sjálvstøðugt til viðgerðar í 
upprunauppskotinum til løgtingsmáli nr. 204/2010 og í løgtingsmáli nr. 185/2010 er revsiásetingin, 
§ 40, heldur ikki til umrøðu. Torført er tí at meta um, hvørt tinglimirnir hava tikið fyri givið, at ein 
revsiáseting fór at verða sett inn í kunngerð ella ikki. 
 
Tað er tó ein sannroynd, at revsiásetingin ikki hevur fingið nakra viðgerð í Løgtinginum og 
almenningurin hevur ikki fingið møguleika at ávirka málsgongdina. Hetta talar fyri, at 
identitetskravið ikki er uppfylt. 
 
Samanumtikið eru fleiri sjónarmið, ið tala fyri, at identitetskravið viðvíkjandi revsiásetingini ikki er 
uppfylt, og heldur ikki eru týðiliga frammi í høvuðsdráttunum og eigur sostatt at fáa 3 viðgerðir 
sambært Stýrisskipanarlógini § 15, stk. 2. 
 

Eg meti tískil, at identitetskravið útfrá omanfyri standandi er at tulka sum liggjandi í eini grázonu.  
 
Eftir vanligari siðvenju hjá Løgtinginum hevur eitt og hvørt ivamál um identitet ført við sær 
burturvísing av broytingaruppskotum. Væntast kann tískil, at umsiting tingsins fer at mæla til, at 
formaðurin fær heimild til at mæla Løgtinginum til at vísa málinum burtur sambært Tingskipanini § 
57, stk. 1, nr. 1. 
 



Gjørt skal vera vart við, at tann tekniska uppsetanin í lógaruppskotinum ikki er viðgjørd og fevnd at 
hesum skrivi. 
 
 
Løgtingið, 14. juni 2011   
 
 
Anna Rein, Løgfrøðingur 
 


