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Uttanríkis- og vinnumálaráðið 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 1. november 2017 

Mál nr.: 17/00393 

Málsviðgjørt: KH/GáL/ABD 

 

 

Løgtingsmál nr. 34/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

skráseting av skipum (Strika krav um veiðiloyvi o.a.) 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skráseting av skipum 

(Strika krav um veiðiloyvi o.a.) 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 9 frá 5. mars 1970 um 

skráseting av skipum, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 79 frá 10. mars 1992, 

løgtingslóg nr. 75 frá 23. mai 1997, 

løgtingslóg nr. 24 frá 12. apríl 2006, 

løgtingslóg nr. 75 frá 25. mai 2009 og 

løgtingslóg nr. 63 frá 15. mai 2014, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 1, stk. 4, nr. 1 verður orðað soleiðis: 

“1. Fiskiskip: Eitt og hvørt skip ella 

far, sum er gjørt út til, ella verður nýtt 

til vinnuligan fiskiskap.” 

  

2. § 1, stk. 6 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 6. Skip, ið er skrásett á lista hjá 

økisbundnum fiskiveiðifelagsskapi 

sum skip, ið hevur framt ólógligan, 

ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, 

ella hevur stuðlað slíkum fiskiskapi, 

kann ikki verða skrásett í 

skipaskránni.” 

 

3. Í § 26 verða aftan á stk. 1 sum nýggj 

stk. sett: 

“Stk. 2. Skip, ið er skrásett á lista hjá 

økisbundnum fiskiveiðifelagsskapi 

sum skip, ið hevur framt ólógligan, 

ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, 

ella hevur stuðlað slíkum fiskiskapi, 

kann eftir áheitan frá Vørn verða 

strikað úr skipaskránni.  

Stk. 3. Verður skip strikað úr 

skipaskránni, verður hetta gjørt við 

atliti at § 51.” 

Stk. 2-4 verða eftir hetta stk. 4-6. 

 

4. Í § 44, stk. 3 verður “ásetingarnar í § 1, 

stk. 6 og” strikað.  

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Orsøkin til uppskotið er, at kravið um veiðiloyvi er strikað í fiskivinnulóggávuni.    

 

Í løgtingslóg um skráseting av skipum er tað, sbrt. § 1, stk. 4, nr. 1, eitt krav fyri, at skipið 

kann verða skrásett sum eitt fiskiskip í føroysku skipaskránni, at skipið hevur veiðiloyvi frá 

Føroya landsstýri. Tá veiðiloyvi ikki longur verður givið sambært fiskivinnulóggávuni, má 

kravið um veiðiloyvi í skipaskrásetingarlógini strikast.  

 

Henda broyting í løgtingslóg um skráseting av skipum er sostatt ein avleiðing av 

broytingunum í fiskivinnulóggávuni.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi reglur í løgtingslóg um skráseting av skipum áseta, at eitt fiskiskip er eitt og hvørt 

skip ella far, sum verður nýtt til vinnuligan fiskiskap, og sum hevur veiðiloyvi frá Føroya 

landsstýri. Hetta merkir, at fyri at eitt skip kann verða skrásett sum eitt fiskiskip sbrt. § 1, stk. 

4, nr. 1, er kravið, at reiðaríið kann vísa á eitt veiðiloyvi frá Føroya landsstýri. 

Kann reiðaríið ikki vísa á eitt veiðiloyvi frá Føroya landsstýri, kann skipið ikki verða skrásett 

sum fiskiskip.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fáa samsvar ímillum fiskivinnulóggávuna og  

skipaskrásetingarlógina.  

 

Í uppskotinum til løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, løgtingsmál nr. 18/2017, verður farið 

burtur frá loyvisskipanini, har veiðiloyvi og fiskiloyvi, kvotur o.s.fr. eru knýtt at ávísum 

fiskifari við ávísum eigara. Í uppskotinum er tað rættindahavarin av fiskiveiðirættindunum 

sjálvur, ið ger av, hvat fyri skip hann brúkar at fiska við. Tað er tó ein treyt, at fiskifarið skal 

vera skrásett í føroysku skipaskránni, og eigarin skal lúka somu treytir um ognarviðurskiftir 

og tilknýti til Føroyar, sum verða settar rættindahavarum av fiskiveiðirættindunum. 

Viðmerkjast skal tó, at skipanin fyri útróðrarflotan ikki verður broytt á sama hátt eftir 

fiskivinnulóggávuni. Fyri útróðrarflotan verða rættindini framhaldandi knýtt at ávísum 

fiskifari við ávísum eigara.   

 

Tá tað í fiskivinnulóggávuni verður farið burtur frá skipanini við veiðiloyvum, er avleiðingin, 

at kravið í skipaskrásetingarlógini um veiðiloyvi eisini má strikast. Neyðugt er tí at gera 

broytingar í løgtingslóg um skráseting av skipum, so tað ikki longur er eitt krav fyri at verða 

skrásett í skipaskránni, at fiskiskip hevur veiðiloyvi frá Føroya landsstýri. 

 

Í uppskotinum til nýggja fiskivinnulóggávu er ásett, at fiskifar, ið skal fiska av rættindum 

sbrt. løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, skal vera skrásett í skipaskránni ella farskránni, 

sbrt. skipaskrásetingarlógini, og skal eigarin av skipinum lúka treytirnar í §§ 6, 7 og 9 í 

løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi.  

 

Føroyar hava verið virkin partur í millumtjóða arbeiðinum at basa ólógligum, ófráboðaðum 

og óskipaðum fiskiskapi, og tí verður tikið stig til at broyta løgtingslóg um skráseting av 

skipum við tí endamáli at forða fyri, at skip, ið er skrásett á lista hjá økisbundnum 

fiskiveiðifelagsskapi, sum skip, ið hevur framt ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan 
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fiskiskap, ella sum hevur stuðlað slíkum fiskiskapi, kunnu verða skrásett í føroysku 

skipaskránni.  

 

Í hesum uppskotinum er tí sett inn nýggj orðing, ið forðar fyri, at skip kunnu verða skrásett í 

skipaskránni, um skipið er skrásett á lista hjá økisbundnum fiskiveiðifelagsskapi, sum skip, ið 

hevur framt ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, ella sum hevur stuðlað slíkum 

fiskiskapi. Eins og skipið ikki kann verða skrásett í skipaskránni, fær skipið heldur ikki 

fiskiloyvi sbrt. nýggju fiskivinnulóggávuni, um tað er skrásett á oman fyri nevnda “ÓÓÓ 

listanum”.  Við hesum minkar vandin fyri at skip, ið verður skrásett í føroysku skipaskránni, 

t.d. hevur fiskað ólógliga, og tískil kann skaða umdømi Føroya sum fiskivinnutjóð. 

Samstundis stuðlar hetta upp undir millumtjóða arbeiði at basa “ÓÓÓ-fiskiskapi”. Tað er 

uppgávan hjá eigaranum av skipinum at tryggja, at tað ikki er skrásett á slíkum lista, og at fáa 

tað strikað av listanum, um tað lýkur treytirnar fyri tí.   

 

Um eitt skip, ið longu er skrásett í føroysku skipaskránni, verður skrásett á oman fyri nevnda 

“ÓÓÓ-lista”, kann skipið við heimild í § 26, stk. 2, verða strikað úr skipaskránni. Treytin fyri 

hesa striking er, at Vørn boðar skipaskrásetingini frá, at skipið skal strikast, tí tað er skrásett á 

lista hjá økisbundnum felagsskapi fyri at hava framt ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan 

fiskiskap, ella stuðla slíkum fiskiskapi. 

 

Eingin altjóða sáttmáli, sum Føroyar hava bundið seg til, áleggur ítøkiliga, at slíkar ásetingar 

um at nokta skráseting av “ÓÓÓ-skipum” og um striking av slíkum skipum verða ásettar í 

skipaskrásetingarlóggávuni. Kortini verða stig nú tikin til at fáa hesar ásetingar í løgtingslóg 

um skráseting av skipum, tí mett verður, at hetta kann verða við til at basa “ÓÓÓ-fiskiskapi”, 

samstundis sum tað forðar fyri, at Føroyar verða settar í samband við skip, ið fremja “ÓÓÓ-

fiskiskap”. Í hesum sambandi er viðkomandi at nevna, at eisini onnur lond hava tikið líknandi 

stig, m.a. hevur Noreg longu í síni skipaskrásetingarlóggávu ásett, at “ÓÓÓ-skip” ikki kunnu 

verða skrásett í skipaskránni.  

 

Viðvíkjandi skráseting av skipum á “ÓÓÓ-listum” hjá økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum 

kann nevnast, at í m.a. NEAFC og NAFO, sum Føroyar eru við í, eru reglur ásettar fyri eftirlit 

við fiskiveiði, neyvar reglur og mannagongdir fyri, nær skip verða sett á “ÓÓÓ-lista” og 

treytir fyri, hvat skal til fyri, at tey kunnu fara av aftur listanum. Nevndu felagsskapir 

samstarva eisini við økisbundnar felagskapir aðrastaðni í heiminum, sum hava líknandi reglur 

um “ÓÓÓ-listar”.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 
Fiskivinnulóggávan strikar kravið um veiðiloyvi. Tískil kann kravið í skipaskrásetingarlógini 

um, at skipið skal hava eitt veiðiloyvi frá Føroya landsstýri, ikki verða uppfylt longur.  

 

Uppskotið hevur við sær, at tað við hesi broyting verður samsvar ímillum ásetingarnar í 

fiskivinnulóggávuni og skipaskrásetingarlóggávuni.  

 

Eftir uppskotinum til nýggja orðing í § 1, stk. 4, nr. 1 er kravið, fyri at verða skrásett í 

skipaskránni sum fiskiskip, at skipið ella farið er gjørt út til, ella verður nýtt til vinnuligan 

fiskiskap. Krøvini til eigaraviðurskiftini í § 1, stk. 2 í skipaskrásetingarlógini skulu eisini vera 

uppfylt.  

 

Krøvini til eigaraviðurskifti í skipaskrásetingarlógini eru linari enn krøvini til 

eigaraviðurskiftini í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi. Hóast eitt skip kann verða skrásett 
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í føroysku skipaskránni, merkir tað ikki harvið, at krøvini til eigaraviðurskiftini eru lokin 

sambært løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi. Skráseting av skipinum í skipaskránni er ikki 

nóg mikið til at tryggja sær, at skipið lýkur krøvini fyri at sleppa til fiskiskap. Tann 

spurningin viðger Vørn eftir løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi.      

 

Nýggj áseting verður við hesi broyting sett inn í skipaskrásetingarlógina, ið heimilar at skip, 

ið eru skrásett á oman fyri nevnda “ÓÓÓ-lista” hjá økisbundnum felagsskapi sum skip, ið 

hevur framt ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, ella sum hevur stuðlað slíkum 

fiskiskapi, ikki kann verða skrásett í føroysku skipaskránni. Bæði farma- og fiskiskip eru 

fevnd av hesi áseting.  

 

Í verandi løgtingslóg um skipaskráseting eru fleiri heimildir at strika skip úr skránni. T.d. um 

eigarin ikki longur lýkur krøvini til eigaraviðurskifti sbrt. § 1, stk. 2, um skipið verður høgt 

upp, gongur burtur o.a. Í hesi lógarbroyting verður sett inn nýggj áseting, ið heimilar, at skip, 

eftir áheitan frá Vørn, kann verða strikað úr skipaskránni, um skipið hevur framt ólógligan, 

ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, og er endað á “ÓÓÓ-listanum”. Strikingin fer fram 

eftir vanligu treytunum fyri striking í skipaskrásetingarlógini.   

 

1.5. Ummæli og ummælisskjøl 

Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá:   

 

Fiskimálaráðnum, Vørn, Føroya Reiðarafelag, Felagnum Nótaskip, Fiskimannafelagnum, 

Føroya Skipara- og navigatørfelag og Maskinmeistarafelagnum.  

 

Hoyringarsvar er komið frá Føroya Reiðarafelag, Heilsufrøðiligu starvsstovuni, Vørn og 

Fiskimálaráðnum. 

 

Føroya Reiðarafelag vísir m.a. á, at hendan lógarbroyting ikki er neyðug, fyrr enn 

fiskivinnunýskipanin er samtykt. Uttanríkis- og vinnumálaráðið metir, at uppskotið til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skráseting av skipum eigur at verða viðgjørt 

samstundis sum uppskotið til løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi soleiðis, at samsvar 

verður millum lógirnar báðar.   

 

Heilsufrøðiliga starvsstovan vísir m.a. á, at um nýggj skip koma inn í føroyska flotan at fiska 

kvotur, keyptar á uppboði krevur tað, at hesi skip skulu løggildast sbrt. matvørulóggávuni, 

áðrenn fiskiskapurin kann byrja. 

 

Vørn vísir m.a. á, at nýggj orðing má setast inn í skipaskrásetingarlógina, ið avmarkar hvørji 

skip kunnu verða skrásett sum føroysk fiskiskip. Um einasta kravið fyri at skráseta eitt skip í 

føroysku skipaskránna er, at skipið er útgjørt sum fiskiskip, kann hugsast, at skip úr øllum 

heiminum, ið m.a. fáast við ólógligan, ófráboðaðan og óskipaðan fiskiskap velja at skráseta 

skip síni í Føroyum. Hetta kann fáa keðiligar avleiðingar fyri føroyska flaggið. Vørn mælir 

tískil til at seta eina nýggja orðing inn í lógarbroytingina, ið forðar fyri hesum. Viðmerkingin 

er tikin til eftirtektar, og skotið verður upp at áseta nýggja orðing inn í § 1, stk. 6 í løgtingslóg 

um skipaskráseting, sum hevur til endamáls at forða fyri, at skip, ið m.a. fáast við ólógligan 

fiskiskap, verða skrásett.  

 

Fiskimálaráðið mælir, eins og Vørn, til at seta inn eina orðing, ið forðar fyri, at skip, ið er 

skrásett á lista hjá økisbundnum fiskiveiðifelagsskapi, sum far, ið hevur framt ólógligan, 

ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, ella, sum hevur stuðlað slíkum felagsskapi, kunnu 
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verða skrásett í føroysku skipaskránni. Viðmerkingin er tikin til eftirtektar og sett inn sum 

nýggj orðing í § 1, stk. 6.  

  

Ummælini verða løgd við sum fylgiskjøl til lógaruppskotið.    

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Talan er um fylgibroyting til uppskotið um sjófeingi, og verður hendan lógarbroytingin ikki 

mett at hava sjálvstøðugar fíggjarligar avleiðingar við sær. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Talan er um smærri avleiðingar fyri arbeiðsgongdina hjá umsitingini á skipaskránni og á 

Vørn.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Avleiðingarnar fyri vinnuna eru, at tað ikki longur er ein treyt, at skipið skal hava veiðiloyvi 

fyri at verða skrásett sum fiskiskip í føroysku skipaskránni. Við hesi lógarbroyting fáa fleiri 

møguleika at skráseta fiskiskip í skipaskránni, og kann tað hava positivar fíggjarligar 

avleiðingar fyri vinnuna.   

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri eitt 

ávíst øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Heimild verður at nokta skipum at verða skrásett, um skipið er skrásett á økisbundnum lista 

hjá fiskiveiðifelagsskapi. Listar hjá hesum felagsskapum verða tískil brúktir sum grundarlag 

fyri at nokta skráseting.  

 

2.7. 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. 

 

2.8. 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. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið elvir til marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið heimilar Skipaskrásetingini, eftir áheitan frá Vørn, at strika eitt skip, um skipið er 

skrásett á lista hjá økisbundnum fiskiveiðifelagsskapi sum skip, ið hevur framt ólógligan, 

ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, ella hevur stuðlað slíkum fiskiskapi. Um eitt skip skal 
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strikast úr skipaskrásetingini skal strikingin fara fram eftir vanligu ásetingunum um striking í 

skipaskrásetingarlógini. Talan er um rættiliga víttgangandi inntriv, men stigið at strika eitt 

skip við omanfyrinevndu grundgeving verður tikið, tá skipið er komið á sokallaða “ÓÓÓ-

listan”. Áðrenn eitt skip kemur á slíkan lista, hava fiskiveiðimyndugleikarnir frammanundan 

við teimum heimildum, sum eru í fiskivinnulóggávuni sett revsitiltøk, tiltøk viðvíkjandi 

afturtørku av loyvum o.a. í verk. Mett verður, at tað í ógvuliga lítlan mun fer at vera tørvur á 

at brúka heimildina at strika fiskifør úr skipaskránni. Væntandi er, at mál verða loyst og 

viðurskiftini komin í rætt lag, áðrenn slíkt stig verður tikið. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um skattir ella avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki skyldur á fólk. 

 

2.14. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Nr. 1. 

§ 1, stk. 4, nr. 1.: Kravið um veiðiloyvi frá Føroya landsstýri verður strikað. Allýsingin av 

einum fiskiskipi í § 1, stk. 4, nr. 1 verður tí broytt til, at talan er um eitt fiskiskip, um skipið 

ella farið er gjørt út til, ella verður nýtt til vinnuligan fiskiskap. Hetta merkir, at skipið, fyri at 

kunna verða skrásett, skal vera útgjørt sum fiskiskip, ella verður nýtt til vinnuliga veiðu av 

fiski ella øðrum tilfeingi úr havinum. Henda allýsingin svarar til allýsingina av einum 

fiskiskipi í direktivi EU 97/70, ið snýr seg um sýn av fiskiskipum. 

 



 

  7/8 

Nr. 2. 

§ 1, stk. 6.: Fyri at tryggja, at skip, ið hava framt ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan 

fiskiskap, ikki verða skrásett í føroysku skipaskránni, verður henda áseting sett inn í 

skipaskrásetingarlógina. Sambært hesi ásetingini kann eitt skip ikki verða skrásett í føroysku 

skipaskránni, um skipið er skrásett á lista hjá økisbundnum felagsskapi fyri t.d. at hava fiskað 

ólógliga.  

 

Á lista hjá økisbundnum felagsskapum kunnu bæði fiski- og farmaskip verða skrásett. 

Ásetingin fevnir um bæði fiski- og farmaskip, ið eru skrásett á oman fyri nevnda lista.  

  

Vørn hevur, sum myndugleiki á økinum, ábyrgdina av at lata skipaskrásetingini upplýsingar 

hesum viðvíkjandi.   

  

Nr. 3. 

Í § 26 verða ásett nýtt stk. 2 og nýtt stk. 3, verandi stk. 2-4 í § 26 verða aftaná broytingina til 

§26, stk. 4-6. 

 

Í § 26, stk. 2 verður ásett ein heimild til skipaskrásetingina at strika skip, ið hevur framt 

ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap í mun til lógina um fyrisiting av sjófeingi. 

Fráboðan um striking av einum skipi skal koma frá Vørn, ið boðar skipaskrásetingini frá, at 

skipið er skrásett á lista hjá økisbundnum felagsskapi fyri at hava framt ólógligan, 

ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap sbrt. løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi. 

 

Mett verður, at tað í lítlan mun fer at vera tørvur á at brúka hesa heimildina at strika fiskifør 

úr skipaskránni. Væntandi er, at mál verða loyst og viðurskiftini komin í rætt lag, áðrenn slíkt 

stig verður tikið. 

 

Ásett verður í § 26, stk. 3, at strikingin fer fram eftir somu treytum, sum striking vanliga 

verður framd eftir skipaskrásetingarlógini.  

   

Nr. 4. 

Fylgibroyting av, at orðingin í § 1, stk. 6 verður broytt. Broytingin hevur við sær, at 

tilvísingin í § 44, stk. 3 í lógini til § 1, stk. 6 í lógini verður strikað. Hetta kemst av, at 

ásetingin í § 1, stk. 6 við hesum uppskoti fær annað innihald enn ásetingin hevur eftir 

galdandi lóg, sbr. broyting í § 1, nr. 2 í uppskotinum. Tá innihaldið í § 1, stk. 6 verður broytt 

er tað ikki longur viðkomandi í § 44, stk. 3 í lógini at vísa til § 1, stk. 6.  

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 1. november 2017 

 

 

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

/ Herálvur Joensen 
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Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Viðmerkingar frá Vørn 

Fylgiskjal 3: Viðmerkingar frá Føroya Reiðarafelag 

Fylgiskjal 4: Viðmerkingar frá Heilsufrøðiligu starvsstovuni 

Fylgiskjal 5: Viðmerkingar frá Fiskimálaráðnum 

 

 

 

 


