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Løgtingsmáli nr. 42/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um loyvisgjald á 

alivinnu (Tillagan av tøkugjaldi) 

 

Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen, hevur lagt málið fram tann 28. 

september 2018, og eftir 1. viðgerð tann 23. oktober 2018 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 20. og 27. november og 3. desember 2018.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Marine Harvest, Bakkafrost, 

Havbúnaðarfelagið, landsstýrismannin í fíggjarmálum, Kristinu Háfoss, og landsstýrismannin í 

uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Jákup Mikkelsen, Janus Rein, Helgi Abrahamsen og Bárður Kass Nielsen) vísir á, at 

tað er óheppið at broyta vinnupolitikkin í landinum í sambandi við, at eitt fíggjarlógaruppskot 

verður lagt fram, har endamálið við uppskotinum ikki er vinnupolitiskt, men heldur at fáa eina 

”fíggjarliga kabal” at ganga upp.  

 

Málið er lagt fram í slíkum skundi, at stundir vóru ikki til at senda tað til hoyringar. Hetta vísir, at 

talan er ikki um eitt gjøgnumhugsað vinnupolitiskt átak, men heldur um eina roynd at tryggja 

landskassanum inntøkur til eina einstaka fíggjarlóg.  

 

Tað er sera óheppið, um landsstýrið byrjar at broyta hetta gjaldið hvørja ferð eitt 

fíggjarlógaruppskot skal leggjast fram. Gjøldini á alivinnuna eru longu broytt fýra ferðir tey 

seinastu seks árini, og seinast tað varð broytt, var talan eisini um eitt skundmál.  

 

Í viðmerkingunum til uppskotið stendur, at uppskotið hevur við sær eina meirinntøku fyri landið á 

16,5 mió. kr. Hetta talið sæst eisini á fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019. Men umboð fyri 

alivinnuna hava upplýst fyri Vinnunevndini, at sum útlitini í løtuni eru fyri framleiðslukostnaðin og 

søluprísin, fær ætlaða lógarbroytingin onga ávirkan fyri 2019. Hetta vísir enn einaferð, at uppskotið 

er alt ov illa fyrireikað.  

 

Hóast hesar atfinningarnar, so dugir meirilutin at síggja tað rætta í, at mørkini fyri gjaldið verða 

broytt, men meirilutin heldur tað vera óheppið, at landsins vinnupolitikkur verður stýrdur eftir 

tørvinum á fíggjarlógini eitt einstakt ár.  

 

Meirilutin mælir tí til, at heldur enn at samtykkja hetta uppskotið, eigur ein varandi breið politisk 

semja at verða gjørd, so vinnan veit, hvat hon hevur at fyrihalda seg til. 

 

Meirilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

 

 



Minnilutin (Bjørt Samuelsen, Bjarni Hammer og Ingolf S. Olsen) hevur hesar viðmerkingarnar:  

 

Samgongan heldur tað vera rætt, at landið tekur eitt nýtsu- ella leigugjald fyri framíhjárættin hjá 

verandi alifyritøkum at brúka føroysku firðirnar. Minniltutin vísir á, at hesin framíhjárættur hevur 

milliarda virði. Samstundis er alivinnan sera týdningarmikil fyri samfelagið, skapar nógv størv og 

gevur samfelagnum stórar inntøkur. Leigugjaldið, eisini nevnt tøkugjald, er skrúvað soleiðis saman, 

at tað tekur hædd fyri minkandi laksaprísum og/ella vaksandi framleiðslukostnaði.   

 

Grundarlagið undir tøkugjaldinum er mánaðarliga tøkan av alifiski í kruvdari vekt, faldað við miðal 

altjóða marknaðarprísinum ásett í tí sonevnda Fish Pool Index. Við at hava eitt nýtslugjald fyri 

firðirnar, heldur enn at áleggja einari úrvaldari vinnu eyka partafelagsskatt, eggjar skipanin alla 

tíðina vinnuni til at effektivisera sínar kostnaðir, og hava hægst møguligu góðsku. Tí gjaldið er 

knýtt at einum altjóða marknaðarprísi, og fyritøkan fær sostatt vinningin av at liggja oman fyri 

henda ásetta prís. Prísurin á føroyskum laksi liggur vanliga greitt oman fyri altjóða marknaðarprísin. 

Við uppskotinum verður tøkugjaldið tillagað soleiðis, at tað í størri mun tekur hædd fyri hækkaðum 

framleiðslukostnaði, og soleiðis, at gjaldið fellur skjótari, tá marknaðarprísirnir lækka.  

 

Hámarkið fyri tøkugjaldið verður við hesum sett til 5 %, so sum upprunaliga skotið upp í uppskoti 

um tøkugjald í 2015, og hækkar sostatt 0,5%. Men samstundis verða ovaru og niðaru mørkini broytt 

soleiðis, at tøkugjaldið minkar munandi skjótari, tá prísirnir fella.  

 

Broytingarnar gera, at tøkugjaldið verður 5% teir mánaðir, tá altjóða marknaðarprísurin er 36 kr. 

fyri kilo ella hægri (nú er gjaldið 4,5% er prísurin 27 kr/kg ella hægri). Mørkini verða samsvarandi 

broytt soleiðis, at gjaldið fellur til 2,5% er prísurin lægri enn 36 kr/kg men hægri enn 32 kr/kg (nú 

er gjaldið 2,5% er prísurin lægri enn 27 kr/kg men hægri enn 23 kr/kg), og gjaldið fellur heilt niður í 

0,5% fer prísurin niður um 32 kr/kg, í verandi gjaldi er hetta markið 23 kr/kg.  

Samanumtikið gera broytingarnar, at meira kemur í landsskassan frá tøkugjaldi, tá laksaprísirnir eru 

høgir, ímeðan inntøkan minkar skjótari, tá laksaprísirnir fella.  

 

Vinnan hevur víst á, at hon heldur vil skattast av staðfestum vinningi, men tekur tó undir við 

teimum tillagingum, sum broyta mørkini, so hesi betur samsvara við hækkaða framleiðslukostnaðin. 

Eisini hevur vinnan víst á, at tað ikki er nøktandi, at gjøldini á alivinnuna eru broytt fýra ferðir 

seinastu seks árini. Hesum er minnilutin samdur við vinnuni í – tað liggur ein ábyrgd á øllum 

pørtum í politisku skipanini at finna breiðar semjur um slík viðurskifti, so vinnan veit, hvat hon 

hevur at fyrihalda seg til. Tá tað er sagt, heldur minnilutin tað eisini hava týdning, at politiska 

skipanin er til reiðar at gera neyðugar tillagingar skjótt, um serstakar støður gera, at prísirnir á 

marknaðinum fella skjótari enn væntað, at rakstrarkostnaðir vaksa munandi orsakað av 

sjúkufyribyrging, umhvørvisátøkum ella annað.  

 

Minnilutin fegnast um, at stóru yvirskotini í alvinnuni geva góða fíggjarliga rúmd fyri stórum 

íløgum, sum leggja dygt grundarlag undir menningina frameftir. Ein menning, sum umframt 

framhaldandi strangar sjúkufyribyrgjandi reglur, má byggja á eitt grundleggjandi atlit til umhvørvið 

og lívfrøðiliga burðardygd og hava sum greitt mál, at skaptu virðini koma øllum landinum til góðar.  

 
Minnilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 



Vinnunevndin, 5. desember 2018 

 

 

Bjørt Samuelsen Janus Rein  Bjarni Hammer   

formaður 

 

Ingolf S. Olsen Helgi Abrahamsen Jákup Mikkelsen 

 

 

Bárður Kass Nielsen 

 


