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Fiskimálaráðið 
 

Løgtingið 

 

        Dagfesting:  30. oktober 2018 

        Mál nr.: 18/00496-1 

        Málsviðgjørt:  TVR/KM  

 

 

 

Løgtingsmál nr. 59/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting 

av sjófeingi (Longd gildistíð á rættindum) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi 

(Longd gildistíð á rættindum) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 2017 

um fyrisiting av sjófeingi, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 33 frá 20. apríl 2018, verður 

í § 21, stk. 1, 1. pkt. “2026” broytt til: 

“2027”.  

 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøk til uppskotið 

Sambært § 21, stk. 1, 1. pkt. í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi (hereftir nevnd 

“sjófeingislógin”) er ásett, at landsstýrismaðurin á hvørjum ári leggur uppskot fyri Løgtingið, 

um gildistíðin á rættindum skal leingjast við einum ári.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Rættindi sambært sjófeingislógini, tó undantikið rættindini sambært §§ 14-16 (uppboðssøla), § 

17, stk. 1 og 2 (uppboðssøla), § 18, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt. (uppboðssøla), §§ 58-61 
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(royndafiskiskapur, menningarkvotur fiskirannsóknir og havrannsóknir) og §§ 73 og 74 

(fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi í 2018), eru galdandi til 1. januar 2026. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at leingja gildistíðina á rættindum við einum ári, so vinnan 

samsvarandi endamálinum hevur rúma tillagingartíð, um Løgtingið ynskir at gera broytingar, 

sum lata loyvini fara úr gildi. Samstundis verður ogn Føroya fólks yvir fiskiríkidøminum 

staðfest, eins og ognar- og ræðisrættur Løgtingsins yvir hesum rættindum ikki kann avmarkast. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Gildistíðin á rættindum verður longd við einum ári.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Sambært galdandi lóg leggur landsstýrismaðurin á hvørjum ári fram uppskot, um gildistíðin á 

rættindum sambært § 21, stk. 1, 1. pkt. skal leingjast við einum ári. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið verður ikki mett at hava fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið verður ikki mett at hava umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður, at uppskotið hevur jaligar fylgjur fyri tann part av vinnuni, hvørs rættindi verða 

longd við einum ári. Á tann hátt hevur vinnan rúma tillagingartíð, um Løgtingið ynskir at gera 

broytingar, sum lata loyvini fara úr gildi, sbr. løgtingsmál nr. 18/2017: Uppskot til løgtingslóg 

um fyrisiting av sjófeingi, bls. 97. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Mett verður ikki, at uppskotið er viðkomandi fyri nakrar millumtjóðasáttmálar. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at uppskotið er viðkomandi fyri nakrar tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

Í lógaruppskotinum skal lýsast, hvussu lógaruppskotið sampakkar við hesar tvørgangandi 

sáttmálarnar: 

 

1) Uppskotið verður ikki mett at vera viðkomandi fyri EMRS. 
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2) Uppskotið verður ikki mett at vera viðkomandi fyri Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi 

hjá einstaklingum, ið bera brek. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at nakrar marknaforðingar eru annað enn tað, at verandi rættindahavarar fáa 

longt síni rættindi. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Nei. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Nei. 

 

2.12. Gjøld 

Nei. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Nei.  

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Nei.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei.  

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

 

2.17. 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 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Sambært galdandi lóg leggur landsstýrismaðurin á hvørjum ári fram uppskot, um gildistíðin á 

rættindum sambært § 21, stk. 1, 1. pkt. skal leingjast við einum ári. Endamálið er, at Løgtingið 

á hvørjum ári tekur støðu til gildistíðina, og at vinnuni verður tryggjað rúma tillagingartíð, um 

Løgtingið ynskir at gera broytingar, sum lata loyvini fara úr gildi, sbr. løgtingsmál nr. 18/2017: 

Uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, bls. 97. 

 

Til § 2 

Skotið verður upp, at lógin kemur í gildi 1. januar 2019.  

 

 

 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 30. oktober 2018 

 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

 

/ Rógvi Reinert (sign.) 

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 


