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løgtingsmáli nr. 124/2014: Uppskot til løgtingslóg um broyting  í løgtingslóg um 
vinnuligan fiskiskap (alt tilfeingið til lands) 
 
Tjóðveldi hevur lagt málið fram tann 6. mars 2015, og eftir 1. viðgerð tann 17. mars 2015 er 
tað beint Vinnunevndini. 
 
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 30. mars og 9., 14., 16., 28., 30. apríl, 5. og 7. 
mai 2015.  
 
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Høvdavirkið, Vinnuframa, Johan 
Dahl, landsstýrismann í vinnumálum og Jacob Vestergaard, landsstýrismann í fiski-
vinnumálum. 
 
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tríggjar minnilutar. 
 
Meirilutin (Alfred Olsen, Bjarni Djurholm, Janus Rein og Hanus Samró) er samdur um, at 
alt tilfeingið skal til lands, antin til virkingar ella sum liðug vøra. Tað er neyvan nakað at 
ivast í, at tað eru stór virðir, sum fara fyri skeyti við tað, at partur av fiskinum verður 
blakaður aftur í havið.  
 
Verður allur biomassin fingin til høldar og virkaður, er neyvan nakar ivi um, at hetta hevði 
hækkað munandi um føroysku bruttotjóðarúrtøkuna.  
 
Tó vísandi til, at nevndin er tilvitað um, at júst hetta verður ein partur av tí nýggju 
fiskivinnulóggávuni, sum samgongan arbeiðir við, tekur meirilutin ikki undir við málinum og 
mælir Løgtinginum frá at samtykkja tað. 
 
 
Ein minniluti (Bjørt Samuelsen) metir tað vera av alstórum týdningi, at alt fiskatilfeingið av 
heimaleiðum og fjarleiðum verður ført til lands og virkað á føroyskum virkjum, so tað 
føroyska samfelagið fær størst møguligan vinning. 
 
Veruleikin er, at rikni fiskivinnupolitikkurin loyvir, at virðir fyri hundraðtals milliónir verða 
blakað fyri borð. Virðir fleirifaldað blokkin eru vorðin havhestaføði, heldur enn at verða nýtt 
sum grundarlag undir virkjum og at skapa arbeiðspláss kring landið. 
 
Hvørja ferð, uppskot um at føra tilfeingið til lands hevur verið til viðgerðar, er tað móttikið 
við góðvilja – tey allar flestu siga seg vilja hava hesi virði til høldar. Men kortini eru hesi 
uppskot ferð eftir ferð feld. 
Hetta gevur eina greiða mynd av, at samgongan hvørki hevur ektaðan vilja – ella dirvið – til 
at seta nøkur krøv, sum kanska svíða hjá ávísum reiðaríum í eina tíð. Men, sum við vissu fer 
at spjaða virðini og møguleikarnar fyri virðisøking soleiðis, at fleiri fiskimenn, flakafólk, 
virkiseigarar og onnur fáa atgongd til ovurstóra ríkidømi okkara, og fáa møguleika at 
meirvirka og nýskapa úr hesum. 
 



Føroyar eru sum fá fjálgaði við ovurhonds stórum ríkidømi, og hava vit meira tilfeingi fyri 
hvønn íbúgva enn allar flestu lond.  
Ja, so væl eru vit fyri í mun til tilfeingi, at vit við opnum eygum og uttan mótmæli lata tey 
fáu, sum eru úrvald til at fáa atgongd til tilfeingið, sleppa at blaka stórar partar av tí fyri borð.  
Hetta er marglætishugsan, sum er sera hugstoytt, tá havt verður í huga, at á landi standa virkir 
og rópa eftir rávøru, eins og 800 føroyingar eru arbeiðsleysir, og uttan iva heldur enn fegnir 
vildu sloppið til arbeiðis. 
 
Landsstýrismaðurin eigur alt fyri eitt at fáa sett í gongd eitt arbeiði, har mett verður um tey 
stóru virði, sum í dag fara fyri skjeyti, og í hvønn mun fleiri skip kundu fingið atgongd til og 
gleði av tilfeinginum á heimaleiðum og ikki minst av kvotunum, Føroyar samráða seg til á 
fjarleiðum. 
 
Ein flakatrolari, sum fiskar á Flemish Cap ella í Barentshavinum, gagnnýtir bert á leið 1/3 av 
fiskinum, ímeðan restin fer í havið. Ein línubátur, sum landar veiðuna fyri heilt munandi 
lægri kiloprís, kann kortini skapa størri samlað virði, tá fiskurin verður førdur heilur til lands, 
og skapar meirvirking á virkjum á landi. Í roynd og veru er talan um eina virðisminking, tá 
vit loyva pørtum av flotanum at koyra so stóran part av veiðuni burtur. 
 
Ført hevur verið fram, at ikki ber til at lóggeva, tí tað verður ov kostnaðarmikið fyri skipini at 
fylla lastina við tí parti av fiskinum, sum ikki er flak. Men politiska skipanin má flyta fokusið 
frá tí einstaka reiðarínum til vinningin fyri alla vinnuna og fyri samfelagið. Og her er eingin 
ivi um, at tað er at fara stak illa um dýrabart tilfeingi at góðtaka, at upp til 70% av einari 
veiðu verður burturblakað. 
 
Seinastu áratíggjuni eru fleiri fyritøkur settar á stovn við tí endamáli at vinna virðir úr hesum 
tilfeingi. Og tey flestu hava verið noydd at geva skarvin yvir, tí tað hevur verið alt ov tungt at 
fáa fatur í rávøruni. Tí er hetta uppskot eisini ein spurningur um at tryggja framhaldandi 
virksemi hjá virkjum, sum virka slógv á ymiskan hátt. Eingin tykist ivast í, at her er ein stórur 
og vaksandi marknaður fyri hesum vørum. Einki átti at forða fyri, at Føroyar gjørdist eitt land 
við víðfevndari framleiðslu av fiskaúrdráttum. 
 
Ikki fyrr enn trygg rávørutilgongd er fingin upp á pláss, ber til at byggja upp haldførar 
marknaðir. Og tá kemur betri prísur fyri tilfeingið meira ella minni av sær sjálvum, tí kapping 
verður um rávøruna. 
Tá líknandi uppskot í 2013 varð felt, var ein grundgeving, at hetta fór at verða partur av einari 
fiskivinnunýskipan. Hetta argument hevur aftur verið at hoyrt í sambandi við viðgerð av 
hesum málinum. Lítið bendir tó á, at so verður. 
 
Tað er hugstoytt, at so stórur partur av okkara tilfeingi framvegis fer fyri borð. Hetta áttu vit 
sum fiskivinnutjóð ikki at góðtikið. 
 
Hesin minnilutin tekur undir við uppskotinum, og mælir Løgtinginum at samtykkja 
uppskotið. 
 
Ein annar minniluti (Kári P. Højgaard) tekur undir við uppskotinum, men hevur hesar 
broytingar og viðmerkingar. Minnilutin heldur, at ein royndarskipan eigur at verða sett í verk 
beinanvegin á landingarmiðstøðunum, har dag gamal útróðrarfiskur verður móttikin væl 
blóðgaður í ísvatni. Fiskurin skal verða kruvdur á landi og innvølurin gagnnýttur. 
 



Hendan skipanin verður nýtt í grannalondum okkara t.d. Íslandi og Noregi. Allar royndir vísa, 
at hesin hagreiðingarháttur gevur bestu góðskuna. 
 
Hetta er eitt neyðugt stig á leiðini til tess at tryggja burðardygga føroyska fiskiveiðu, har allur 
fiskurin verður gagnnýttur. 
   
Hesin minniluti setir tí fram soljóðandi 
 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 
 
Í § 1, nr. 1 verður í § 10a aftan á stk. 1 sum nýtt stk. sett: 
“Stk. 2. Dag gamal útróðrarfiskur skal latast landingarmiðstøðunum, sum móttaka fiskin væl 
blóðgaðan í ísvatni.”  
Stk. 2 verður eftir hetta stk. 3. 
 

 
Viðmerkingar 
Nýtt stykki verður sett inn í § 10a, sum snýr seg um, at ein royndarskipan verður sett í verk á 
landingarmiðstøðunum, har dag gamal útróðrarfiskur verður móttikin væl blóðgaður í ísvatni. 
Fiskurin verður kruvdur á landi og innvølurin gagnnýttur. 
 
Allar royndir vísa, at hesin hagreiðingarháttur gevur bestu góðskuna. 
 
  
Við hesum broytingum tekur hesin minnilutin undir við uppskotinum, og mælir Løgtinginum at 
samtykkja uppskotið. 
 
Ein triðji minniluti (Aksel V. Johannesen) heldur, at sum fiskivinnutjóð eigur okkara mál at vera, 
at alt tilfeingið verður fingið til høldar. Verður rætt farið fram, átti tað at verið ein samfelagsligur og 
búskaparligur vinningur. Ein onnur orsøk til, at alt tilfeingið eigur at fáast til høldar er okkara 
moralska skylda í alheimssamfelagnum.  
 
At alt tilfeingið ikki verður fingið til høldar í dag kemst av, at tað fíggjarliga ikki loysir seg hjá 
pørtum av fiskiflotanum. Um uppskotið verður samtykt óbroytt, kann ein avleiðing verða, at 
botnlinjan hjá fleiri av fiskiskipunum verður munandi ”ljótari”. 
 
Vit eiga tí at verða varin, at lóggeva alt tilfeingið til lands, men heldur skipa okkara fiskivinnu 
soleiðis, at vinnan verður eggjað til at fáa alt tilfeingið til lands. Minnilutin heitir á landsstýris-
mannin um at fara í gongd við hetta arbeiðið beinanvegin og taka vinnuna á sjógvi og landi við í 
arbeiðið. 
 
Minnilutin heldur, at meðan bíðað verður eftir einum útspæli frá landsstýrinum, eiga vit at royna 
eina royndarskipan galdandi fyri komandi fiskiár.  
 
Minnilutin hevur tískil eitt broytingaruppskot, sum ikki ger seg so ógvusliga inn á fiskiskipini. 
Broytingaruppskotið mælir til, at 25% av høvdunum skulu til lands í komandi fiskiári. Tað vil siga, 
at í fyrstu atløgu verður sæð burtur frá ryggjum og innvølum. 
 
Broytingaruppskotið er galdandi fyri fiskiskap undir Føroyum og uttan fyri Føroyar, tó er 
fiskiskapur á Flemish Cap undantikin. Orsøkin til undantakið er heilt einfalt tann, at skipini, ið 



royna á Flemish Cap, eru lutfalsliga lítil og siglingartíðin long. Tá so er, so hevði fíggjarligi 
smeiturin verið alt ov dyggur, um krøv vórðu sett til skipini, at partar av lastini átti at verið vøra við 
einum rættilga lágum krónuvirði. 
 
Hesin minniluti setir tískil fram soljóðandi 
 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 
 

1) Í § 1, nr. 1 verður § 10a orðað soleiðis: 
 
“§ 10a. Øll fiskifør undir føroyskum flaggi, ið fáa tillutað fiskidagar og kvotur eftir hesi lóg, skulu 
avreiða høvd. Undantikin er tó fiskiskapurin á Flemish Cap. 
Stk. 2. Kravið sbrt. stk. 1 er bert galdandi í eitt ár, og er galdandi fyri fiskiárið 1. september 2015 til 
31. august 2016. Avreiðingarskyldan er avmarkað til 25%. Avmarkaða avreiðingarskyldan er 
galdandi samanlagt fyri alt fiskiárið.” 
 
2) § 2 verður orðað soleiðis:  
“§ 2. Hendan løgtingslóg kemur í gildi tann 1. september 2105 og fer úr gildi tann 1. september 
2016.” 
 
Viðmerkingar 
Broytingaruppskotið inniheldur krav um at taka høvdini á fiskinum til lands. Tó er fiskiskapurin á 
Flemish Cap undantikin. Talan er um eitt royndarár fyri fiskiárið 1. september 2015 til 31. august 
2016, og er avreiðingarskyldan avmarkað til 25%. Broytingin er tískil bert galdandi í eitt ár, og er 
ætlanin, at skipanin skal eftirmetast aftaná eitt ár.  
 
Við hesum broytingum tekur hesin minnilutin undir við uppskotinum, og mælir Løgtinginum til at 
samtykkja uppskotið. 
 

Vinnunevndin, 7. mai 2015 
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