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Fylgiskjal 1 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 § 1 

 

Í løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 2017 

u m fyrisiting av sjófeingi, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 33 frá 20. apríl 2018, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

§ 10. stk. 2. Rættindahavarar kunnu frá 1. 

januar 2019 einsamallir, ella saman við 

nærstandandi, beinleiðis ella óbeinleiðis, í 

mesta lagi hava ræði á 20% av 

fiskidøgunum í bólkunum sambært § 27, stk. 

1, nr. 1 og 2 samanlagt.  

§ 10. stk. 2. Rættindahavarar kunnu frá 1. 

januar 2020 einsamallir, ella saman við 

nærstandandi, beinleiðis ella óbeinleiðis, í 

mesta lagi hava ræði á 20% av 

fiskidøgunum í bólkunum sambært § 27, stk. 

1, nr. 1 og 2 samanlagt. 

§ 22. Landsstýrismaðurin ásetir við 

kunngerð mest loyvdu veiðu fyri hvønn av 

hesum fiskastovnum ella hvørt fiskaslag sær 

í føroyskum sjógvi fyri hvørt fiskiár, fyrstu 

ferð frá 1. januar 2019, við støði í 

umsitingarætlan, ið Løgtingið hevur tikið 

undir við, sambært § 33:  

1)   Toskur á landgrunninum. 

2)   Hýsa. 

3)   Upsi. 

4)   Kongafiskur. 

5)   Longa. 

6)   Brosma. 

7)   Havtaska. 

8)   Svartkalvi. 

§ 22. Landsstýrismaðurin ásetir við 

kunngerð mest loyvdu veiðu fyri hvønn av 

hesum fiskastovnum ella hvørt fiskaslag sær 

í føroyskum sjógvi fyri hvørt fiskiár, fyrstu 

ferð frá 1. januar 2020, við støði í 

umsitingarætlan, ið Løgtingið hevur tikið 

undir við, sambært § 33:  

1)   Toskur á landgrunninum. 

2)   Hýsa. 

3)   Upsi. 

4)   Kongafiskur. 

5)   Longa. 

6)   Brosma. 

7)   Havtaska. 

8)   Svartkalvi. 



Kvotuskipan fyri veiðu við troli og fyri veiðu 

við línu 

 

§ 23. Frá 1. januar 2019 ásetir 

landsstýrismaðurin við kunngerð 

kvotuskipan fyri hesar bólkar av fiskiførum 

undir føroyskum flaggi í fiskiskapinum eftir 

botnfiski í føroyskum sjógvi: 

1)   Bólkur 2, trolarar við framtøkumegi 500 

HK ella meir. 

2)   Bólkur 3, línuskip 110 BT og størri. 

Stk. 2...  

Stk. 3.  

Stk. 4.  

Stk. 5. Rættindi at fiska av felags árskvotu, 

sambært stk. 1, nr. 1, verða latin eigara av 

fiskifari, sum í 2018 hevur loyvi at fiska 

sambært § 74, stk. 1, nr. 1.  

Stk. 6. Rættindi at fiska av felags árskvotu, 

ásett eftir stk. 1, nr. 2, verða latin eigara av 

fiskifari, sum við árslok 2018, hevur loyvi 

at fiska sambært § 74, stk. 1, nr. 2.  

 

Kvotuskipan fyri veiðu við troli og fyri veiðu 

við línu 

 

§ 23. Frá 1. januar 2020 ásetir 

landsstýrismaðurin við kunngerð 

kvotuskipan fyri hesar bólkar av fiskiførum 

undir føroyskum flaggi í fiskiskapinum eftir 

botnfiski í føroyskum sjógvi: 

1)   Bólkur 2, trolarar við framtøkumegi 500 

HK ella meir. 

2)   Bólkur 3, línuskip 110 BT og størri. 

Stk. 2...  

Stk. 3.  

Stk. 4.  

Stk. 5. Rættindi at fiska av felags árskvotu, 

sambært stk. 1, nr. 1, verða latin eigara av 

fiskifari, sum í 2019 hevur loyvi at fiska 

sambært § 74, stk. 1, nr. 1.  

Stk. 6. Rættindi at fiska av felags árskvotu, 

ásett eftir stk. 1, nr. 2, verða latin eigara av 

fiskifari, sum í 2019, hevur loyvi at fiska 

sambært § 74, stk. 1, nr. 2.  

 

§ 24. Innan fyri hvønn bólk í § 23 verður 

egni kvotuparturin 1. januar 2019 fyri hvørt 

fiskaslag sær roknaður soleiðis: 

1)   Samlaði fiskiskapurin hjá fiskifarinum 

sum prosentpartur í samlaða fiskiskapinum 

av fiskaslagnum í føroyskum sjógvi, árini 

2012 til 2016, telur 75%. 

2)   Rættur til at veiða botnfisk í føroyskum 

sjógvi, roknað sum lutfalsligur partur hjá 

fiskifarinum av fiskidagatalinum 31. august 

2017, telur 25%. 

§ 24. Innan fyri hvønn bólk í § 23 verður 

egni kvotuparturin 1. januar 2020 fyri hvørt 

fiskaslag sær roknaður soleiðis: 

1)   Samlaði fiskiskapurin hjá fiskifarinum 

sum prosentpartur í samlaða fiskiskapinum 

av fiskaslagnum í føroyskum sjógvi, árini 

2012 til 2016, telur 75%. 

2)   Rættur til at veiða botnfisk í føroyskum 

sjógvi, roknað sum lutfalsligur partur hjá 

fiskifarinum av fiskidagatalinum 31. august 

2017, telur 25%. 

Fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan 

 

§ 26. Frá 1. januar 2019 ásetir 

landsstýrismaðurin við kunngerð 

fiskidagatal fyri hesar bólkar av fiskiførum í 

botnfiskaveiðu í føroyskum sjógvi, Føroya 

Banki undantikin, við støði í 

umsitingarætlan, ið Løgtingið hevur tikið 

undir við, sambært § 33:  

1)   Bólkur 4, útróðrarbátar millum 15-110 

tons. 

2)   Bólkur 4 T, trolbátar við framtøkumegi 

undir 500 HK. 

3)   Bólkur 5, útróðrarbátar undir 15 tons. 

Fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan 

 

§ 26. Frá 1. januar 2020 ásetir 

landsstýrismaðurin við kunngerð 

fiskidagatal fyri hesar bólkar av fiskiførum í 

botnfiskaveiðu í føroyskum sjógvi, Føroya 

Banki undantikin, við støði í 

umsitingarætlan, ið Løgtingið hevur tikið 

undir við, sambært § 33:  

1)   Bólkur 4, útróðrarbátar millum 15-110 

tons. 

2)   Bólkur 4 T, trolbátar við framtøkumegi 

undir 500 HK. 

3)   Bólkur 5, útróðrarbátar undir 15 tons. 

§ 27. Fiskidagatal fyri bólkarnar, sambært § § 27. Fiskidagatal fyri bólkarnar, sambært § 



26, verður ásett fyri hvørt fiskiár, og 

frádrigið tað, í møguliga verður selt á 

uppboði, eftir ásetingunum í § 17, stk. 5 ella 

§ 18, stk. 5. Fiskidagatalið verður 1. januar 

2019 býtt í felags fiskidagar fyri hvønn 

bólkin í hesum lutfalli: 

1)   Bólkur 4, útróðrarbátar millum 15-110 

tons, 17,8%. 

2)   Bólkur 4 T, trolbátar við framtøkumegi 

undir 500 HK, 9,6%. 

3)   Bólkur 5, útróðrarbátar undir 15 tons 

72,6%. 

Stk. 2. Rættindi at fiska í bólki 4, sambært 

stk. 1, nr. 1, verða við gildiskomu 

løgtingslógarinnar latin eigara av fiskifari, 

sum við árslok 2018 hevur loyvi at fiska í 

bólki 4 A, sambært § 74, stk. 1, nr. 3, ella í 

bólki 4 B, sambært § 74, stk. 1, nr. 4. 

Stk. 3. Rættindi at fiska í bólki 4 T, sambært 

stk. 1, nr. 2, verða latin eigara av fiskifari, 

sum við árslok 2018 hevur loyvi at fiska 

sambært § 74, stk. 1, nr. 5.  

Stk. 4. Rættindi at fiska í bólki 5, sambært 

stk. 1, nr. 3, verða latin eigara av fiskifari, 

sum við árslok 2018 hevur loyvi at fiska 

sambært § 74, stk. 1, nr. 6, ella báti, ið lýkur 

treytirnar í § 29, stk. 2. 

Stk. 5. Í bólki 4, sambært stk. 1, nr. 1, og í 

bólki 4 T, sambært stk. 1, nr. 2, verða 

fiskidagar tillutaðir sum egnir fiskidagar í 

sama lutfalli, sum hvørt fiskifar hevur við 

árslok 2018. 

26, verður ásett fyri hvørt fiskiár, og 

frádrigið tað, í møguliga verður selt á 

uppboði, eftir ásetingunum í § 17, stk. 5 ella 

§ 18, stk. 5. Fiskidagatalið verður 1. januar 

2020 býtt í felags fiskidagar fyri hvønn 

bólkin í hesum lutfalli: 

1)   Bólkur 4, útróðrarbátar millum 15-110 

tons, 17,8%. 

2)   Bólkur 4 T, trolbátar við framtøkumegi 

undir 500 HK, 9,6%. 

3)   Bólkur 5, útróðrarbátar undir 15 tons 

72,6%. 

Stk. 2. Rættindi at fiska í bólki 4, sambært 

stk. 1, nr. 1, verða við gildiskomu 

løgtingslógarinnar latin eigara av fiskifari, 

sum í 2019 hevur loyvi at fiska í bólki 4 A, 

sambært § 74, stk. 1, nr. 3, ella í bólki 4 B, 

sambært § 74, stk. 1, nr. 4. 

Stk. 3. Rættindi at fiska í bólki 4 T, sambært 

stk. 1, nr. 2, verða latin eigara av fiskifari, 

sum við í 2019 hevur loyvi at fiska sambært 

§ 74, stk. 1, nr. 5.  

Stk. 4. Rættindi at fiska í bólki 5, sambært 

stk. 1, nr. 3, verða latin eigara av fiskifari, 

sum í 2019 hevur loyvi at fiska sambært § 

74, stk. 1, nr. 6, ella báti, ið lýkur treytirnar í 

§ 29, stk. 2. 

Stk. 5. Í bólki 4, sambært stk. 1, nr. 1, og í 

bólki 4 T, sambært stk. 1, nr. 2, verða 

fiskidagar tillutaðir sum egnir fiskidagar í 

sama lutfalli, sum hvørt fiskifar hevur í 

2019. 

Tal av fiskiloyvum 

 

§ 29. Talið av fiskiloyvum til fiskiskap undir 

fiskidagaskipan í bólkunum, sambært § 26, 

nr. 1 og 2, er talið av fiskiloyvum, ið vóru í 

gildi við árslok 2018 í bólkunum sambært § 

74, stk. 1, nr. 3-5. 

Tal av fiskiloyvum 

 

§ 29. Talið av fiskiloyvum til fiskiskap undir 

fiskidagaskipan í bólkunum, sambært § 26, 

nr. 1 og 2, er talið av fiskiloyvum, ið vóru í 

gildi í 2019 í bólkunum sambært § 74, stk. 

1, nr. 3-5. 

Brúksskylda 

 

§ 41. Veiðirættindi, sum als ikki hava verið 

nýtt í tvey ár á rað, falla aftur til landið. 

Fyrsta tíðarskeiðið byrjar 1. januar 2018. 

Fyri rættindi, latin sambært §§ 22-27, er 

byrjanin 1. januar 2019.  

Stk. 2. Hevur rættindahavari ikki gagnnýtt 

rættin til egnar fiskidagar ella egnar kvotur 

við meira enn 60% í einum fiskiári, fellur 

Brúksskylda 

 

§ 41. Veiðirættindi, sum als ikki hava verið 

nýtt í tvey ár á rað, falla aftur til landið. 

Fyrsta tíðarskeiðið byrjar 1. januar 2018. 

Fyri rættindi, latin sambært §§ 22-27, er 

byrjanin 1. januar 2020.  

Stk. 2. Hevur rættindahavari ikki gagnnýtt 

rættin til egnar fiskidagar ella egnar kvotur 

við meira enn 60% í einum fiskiári, fellur 



munurin millum tað, ið er brúkt, og 60% 

aftur til landið. Egnir fiskidagar, latnir í 

2018 sambært §§ 73 og 74, eru undantiknir.  

Stk. 3. Nýtslan, sambært stk. 2, verður 

roknað av fiskidøgum ella kvotum av 

ávísum fiskaslagi, sum loyvishavari hevur 

rætt at fáa tillutað í sama fiskiári, sambært 

§§ 13-18, íroknað fiskidagar ella kvotur 

keyptar og frároknað fiskidagar ella kvotur 

seldar, sambært §§ 42 og 43. Fyrsta 

tíðarskeiðið byrjar 1. januar 2018. Fyri 

rættindi sambært §§ 22-27 er byrjanin 1. 

januar 2019. 

munurin millum tað, ið er brúkt, og 60% 

aftur til landið. Egnir fiskidagar, latnir í 

2018 og 2019 sambært §§ 73 og 74, eru 

undantiknir.  

Stk. 3. Nýtslan, sambært stk. 2, verður 

roknað av fiskidøgum ella kvotum av 

ávísum fiskaslagi, sum loyvishavari hevur 

rætt at fáa tillutað í sama fiskiári, sambært 

§§ 13-18, íroknað fiskidagar ella kvotur 

keyptar og frároknað fiskidagar ella kvotur 

seldar, sambært §§ 42 og 43. Fyrsta 

tíðarskeiðið byrjar 1. januar 2018. Fyri 

rættindi sambært §§ 22-27 er byrjanin 1. 

januar 2020. 

Kapittul 16 

Fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi í 2018 

 

Kapittul 16 

Fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi í 2019 

 

§ 73. Fiskidagaskipan og fiskidagatal verður 

ásett fyri botnfiskaveiðu í føroyskum sjógvi 

frá 1. januar 2018 til 31. desember 2018 

fyri fiskifør undir føroyskum flaggi. 

Stk. 2. Loyvi at fiska undir fiskidagaskipan, 

sambært stk. 1, verður latið persóni ella 

felagi, sum í tíðarskeiðinum 1. september 

til 31. desember 2017 hava rætt til við 

ávísum fiskifari at fiska undir 

fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi, sambært 

løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap. 

§ 73. Fiskidagaskipan og fiskidagatal verður 

ásett fyri botnfiskaveiðu í føroyskum sjógvi 

frá 1. januar 2019 til 31.desember 2019 

 fyri fiskifør undir føroyskum flaggi. 

Stk. 2. Loyvi at fiska undir fiskidagaskipan, 

sambært stk. 1, verður latið persóni ella 

felagi, sum í tíðarskeiðinum 1. januar 2018 

til 31. desember 2018 hava rætt til við 

ávísum fiskifari at fiska undir 

fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi, sambært 

løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap. 

§ 74. Innan fyri hvønn av hesum bólkum av 

fiskiførum verður fiskidagatal ásett soleiðis: 

1)   Bólkur 2: Trolarar: 

a)    Innara fiskidagaleið: 5.848 fiskidagar. 

b)    Ytra fiskidagaleið: 2.040 fiskidagar. 

2)   Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 2.705 

fiskidagar. 

3)   Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15-40 

tons: 1.145 fiskidagar. 

4)   Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á línuveiðu: 1.764 fiskidagar. 

5)   Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á trolveiðu: 1.571 fiskidagar. 

6)   Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á 

húkaveiðu: 11.839 fiskidagar. 

Stk. 2. Fiskidagar brúktir í 

tíðarskeiðinum frá 1. september 2017 til 

31. desember 2017, sambært løgtingslóg 

um vinnuligan fiskiskap, verða drignir 

frá dagatølunum í stk. 1. 

Stk. 3. Ásetta fiskidagatalið fyri hvønn bólk 

§ 74. Innan fyri hvønn av hesum bólkum av 

fiskiførum verður fiskidagatal ásett soleiðis: 

1)   Bólkur 2: Trolarar: 

a)   Innara fiskidagaleið: 4.386 fiskidagar. 

b)   Ytra fiskidagaleið: 1.530 fiskidagar. 

2)   Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 2.029 

fiskidagar. 

3)   Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15-40 

tons: 859 fiskidagar. 

4)   Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á línuveiðu: 1.323 fiskidagar. 

5)   Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á trolveiðu: 1.178 fiskidagar. 

6)   Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á 

húkaveiðu: 8.879 fiskidagar.” 

Stk. 2. Ásetta fiskidagatalið fyri hvønn bólk 

sær í stk. 1 er galdandi fyri fiskiskap á 

innaru fiskidagaleið, ásett í § 75, tó 

undantikið fiskidagar, ásettir fyri ytru 

fiskidagaleið í bólki 2, sambært stk. 1. 

Ásetta fiskidagatalið fyri bólk 2 á ytru 



sær í stk. 1 er galdandi fyri fiskiskap á 

innaru fiskidagaleið, ásett í § 75, tó 

undantikið fiskidagar, ásettir fyri ytru 

fiskidagaleið í bólki 2, sambært stk. 1. 

Ásetta fiskidagatalið fyri bólk 2 á ytru 

fiskidagaleið kann bert nýtast til fiskiskap á 

ytru fiskidagaleið. Landsstýrismaðurin ásetir 

nærri reglur um umbýti av fiskidøgum frá 

innaru til ytru fiskidagaleið. Verður fiskað á 

ytru fiskidagaleið, uttan fráboðan til Vørn 

um umbýti av døgum frammanundan, verða 

dagarnir roknaðir av fiskidagatalinum, 

tillutað til fiskiskap á innaru fiskidagaleið. 

Stk. 4. Fiskidagar, tillutaðir bólki 2, 3, 4 A, 

4 B og 4 T sambært stk. 1, verða latnir sum 

egnir fiskidagar í sama lutfalli, sum var 1. 

september 2017, tó so, at hædd verður 

tikin fyri endaligum avhendingum í 

tíðarskeiðinum 1. september 2017 til 31. 

desember 2017. Fiskidagatal hjá hvørjum 

fiskifari at brúka í 2018 er talið, sum 

fiskifarið hevur fingið tillutað við støði í 

stk. 1, frádrigið teir av hesum fiskidøgum, 

í tíðarskeiðinum 1. september 2017 til 31. 

desember 2017.  

Stk. 5. Fiskidagar, tillutaðir bólki 5 sambært 

stk. 1, verða latnir sum felags fiskidagar. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur fyri, 

hvør er at meta sum fult rikin og ikki fult 

rikin útróðrarbátur, og reglur um 

inntøkumørk og veiðinøgdir. 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð 

gera reglur um, at fiskidagatalið, tillutað 

hvørjum fiskifari í bólki 4 A og 4 B, kann 

roknast um í lutfallinum 1:2, um fiskað 

verður við snellu. 

Stk. 7. Landsstýrismaðurin kann í 2018 fyri 

bólk 2, sambært stk. 1, tilluta 169 

fiskidagar og fyri bólkarnar 3 og 4, 

sambært stk. 1, tilluta ávikavist 105 og 

167 fiskidagar tilsamans at lata fiskiførum, 

sum avreiða livur. Landsstýrismaðurin ásetir 

í kunngerð treytir fyri at fáa lut í hesum 

fiskidøgum. 

Stk. 8. Umframt fiskidagar sambært stk. 1, 

verða fiskidagar fyri tíðarskeiðið frá 1. 

januar 2018 til 31. desember 2018 ásettir 

soleiðis: 

1)   Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 239 

fiskidagar. 

fiskidagaleið kann bert nýtast til fiskiskap á 

ytru fiskidagaleið. Landsstýrismaðurin ásetir 

nærri reglur um umbýti av fiskidøgum frá 

innaru til ytru fiskidagaleið. Verður fiskað á 

ytru fiskidagaleið, uttan fráboðan til Vørn 

um umbýti av døgum frammanundan, verða 

dagarnir roknaðir av fiskidagatalinum, 

tillutað til fiskiskap á innaru fiskidagaleið. 

Stk. 3. Fiskidagar, tillutaðir bólki 2, 3, 4 A, 4 

B og 4 T sambært stk. 1, verða latnir sum 

egnir fiskidagar í sama lutfalli, sum var í 

2018.  

Stk. 4. Fiskidagar, tillutaðir bólki 5 sambært 

stk. 1, verða latnir sum felags fiskidagar. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur fyri, 

hvør er at meta sum fult rikin og ikki fult 

rikin útróðrarbátur, og reglur um 

inntøkumørk og veiðinøgdir. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð 

gera reglur um, at fiskidagatalið, tillutað 

hvørjum fiskifari í bólki 4 A og 4 B, kann 

roknast um í lutfallinum 1:2, um fiskað 

verður við snellu. 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann í 2019 fyri 

bólk 2, sambært stk. 1, tilluta 177 fiskidagar 

og fyri bólkarnar 3 og 4, sambært stk. 1, 

tilluta ávikavist 61 og 101 fiskidagar 

tilsamans at lata fiskiførum, sum avreiða 

livur. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð 

treytir fyri at fáa lut í hesum fiskidøgum. 

Stk. 7. Umframt fiskidagar sambært stk. 1, 

verða fiskidagar fyri tíðarskeiðið frá 1. 

januar 2019 til 31. desember 2019 ásettir 

soleiðis: 

1)   Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 179 

fiskidagar. 

2)   Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15-40 

tons: 76 fiskidagar. 

3)   Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á línuveiðu: 117 fiskidagar. 

4)   Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á trolveiðu: 104 fiskidagar.Stk. 8. 

Fiskiførini í hvørjum av bólkunum 3, 4 A, 4 

B og 4 T, sambært stk. 1, kunnu eftir 1. apríl 

2019 brúka av fiskidøgunum sambært stk. 7, 

tá fiskidagarnir, ið eru tillutaðir fiskifarinum 

við støði í ásettum fiskidøgum sambært stk. 

1, eru brúktir. 

Stk. 9. Fiskidagar, ið verða avhendir 

sambært § 79, verða ikki roknaðir sum 



2)   Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15-40 

tons: 101 fiskidagar. 

3)   Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á línuveiðu: 156 fiskidagar. 

4)   Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 

tons á trolveiðu: 139 fiskidagar. 

Stk. 9. Fiskiførini í hvørjum av bólkunum 3, 

4 A, 4 B og 4 T, sambært stk. 1, kunnu eftir 

1. apríl 2018 brúka av fiskidøgunum 

sambært stk. 8, tá fiskidagarnir, ið eru 

tillutaðir fiskifarinum við støði í ásettum 

fiskidøgum sambært stk. 1, eru brúktir. 

Stk. 10. Fiskidagar, ið verða avhendir 

sambært § 79, verða ikki roknaðir sum 

brúktir fiskidagar, sambært stk. 9 í hesi 

grein. 

Stk. 11. Hvørt fiskifar í bólkunum 3, 4 A, 4 

B og 4 T, sambært stk. 1, kann í mesta lagi 

brúka lutfalsligan part av ásetta 

fiskidagatalinum fyri bólkin, sum ásett 

sambært stk. 8. Lutfalsligi parturin fyri 

fiskifarið verður roknaður sum tal av 

brúktum fiskidøgum hjá fiskifarinum í 

tíðarskeiðinum 1. september 2016 til 31. 

august 2017, íroknað brúktir fiskidagar, 

avhendir frá øðrum í sama tíðarskeiði, býttir 

við talinum av brúktum fiskidøgum 

tilsamans í bólkinum, sambært stk. 1, í 

tíðarskeiðinum 1. september 2016 til 31. 

august 2017. Um eitt ávíst fiskifar ella 

manning tess hava verið fyri óhappi, ið 

beinleiðis hevur avmarkað raksturin av 

fiskifarinum í tíðarskeiðinum 1. september 

2016 til 31. august 2017, kann 

landsstýrismaðurin gera undantak fyri, 

hvussu talið av brúktum fiskidøgum verður 

roknað hjá fiskifarinum í sama tíðarskeiði. Í 

hesum førum kann útrokningin grundast á 

eitt 12 mánaða tíðarskeið frammanundan tí 

degi, at viðkomandi óhapp er staðfest. Hjá 

teimum fiskiførum, ið hava roynt á 

fjarleiðum av kvotum, sum føroyskir 

myndugleikar hava sambært avtalu við 

Grønland og í altjóða sjógvi, verða upp í 

brúkta fiskidagatalið roknaðir dagarnir til 

fiskiskap á fjarleiðum frá tí, at skip fer úr 

havn, til tað aftur er í havn, í lutfallinum 3:1. 

Fiskidagarnir, ásettir sambært stk. 8, kunnu 

ikki avhendast sambært § 79. 

Stk. 12. Fiskifar, í bólkunum sambært stk. 1, 

brúktir fiskidagar, sambært stk. 8 í hesi 

grein. 

Stk. 10. Hvørt fiskifar í bólkunum 3, 4 A, 4 

B og 4 T, sambært stk. 1, kann í mesta lagi 

brúka lutfalsligan part av ásetta 

fiskidagatalinum fyri bólkin, sum ásett 

sambært stk. 7. Lutfalsligi parturin fyri 

fiskifarið verður roknaður sum tal av 

brúktum fiskidøgum hjá fiskifarinum í 

tíðarskeiðinum 1. januar 2018 til 31. 

desember  2018, íroknað brúktir fiskidagar, 

avhendir frá øðrum í sama tíðarskeiði, býttir 

við talinum av brúktum fiskidøgum 

tilsamans í bólkinum, sambært stk. 1, í 

tíðarskeiðinum 1. januar 2018 til 31. 

desember  2018. Um eitt ávíst fiskifar ella 

manning tess hava verið fyri óhappi, ið 

beinleiðis hevur avmarkað raksturin av 

fiskifarinum í tíðarskeiðinum 1. januar 2018 

til 31. desember  2018, kann 

landsstýrismaðurin gera undantak fyri, 

hvussu talið av brúktum fiskidøgum verður 

roknað hjá fiskifarinum í sama tíðarskeiði. Í 

hesum førum kann útrokningin grundast á 

eitt 12 mánaða tíðarskeið frammanundan tí 

degi, at viðkomandi óhapp er staðfest. Hjá 

teimum fiskiførum, ið hava roynt á 

fjarleiðum av kvotum, sum føroyskir 

myndugleikar hava sambært avtalu við 

Grønland og í altjóða sjógvi, verða upp í 

brúkta fiskidagatalið roknaðir dagarnir til 

fiskiskap á fjarleiðum frá tí, at skip fer úr 

havn, til tað aftur er í havn, í lutfallinum 3:1. 

Fiskidagarnir, ásettir sambært stk. 7 kunnu 

ikki avhendast sambært § 79. 

Stk. 11. Fiskifar, í bólkunum sambært stk. 1, 

verður verandi í tí bólki, tað er í, tá henda 

løgtingslóg kemur í gildi, og kann ikki flyta 

bólk, hóast tað verður mált upp av nýggjum, 

ella broytingar verða gjørdar, sum ávirka 

stødd ella framtøkumegi. 

 



verður verandi í tí bólki, tað er í, tá henda 

løgtingslóg kemur í gildi, og kann ikki flyta 

bólk, hóast tað verður mált upp av nýggjum, 

ella broytingar verða gjørdar, sum ávirka 

stødd ella framtøkumegi. 

 

  

Avhending av fiskidøgum 

§ 79. Egnir fiskidagar kunnu í 2018 

avhendast øðrum fiskifari við loyvi sambært 

§ 74, stk. 1 fyri 2018. Tó er ikki loyvt at 

avhenda fiskidagar, ætlaðir til veiðu við 

húki, til veiðu við troli ella øvugt. 

Somuleiðis er ikki loyvt at avhenda 

fiskidagar til veiðu við húki frá fiskifari, ið 

er minni enn 110 tons, til fiskifar, størri enn 

110 tons. Somuleiðis er ikki loyvt at 

avhenda fiskidagar til veiðu við troli frá 

fiskifari við framtøkumegi, minni enn 500 

HK, til fiskifar við framtøkumegi 500 HK 

ella meira. 

Stk. 2. Avhendingin, sambært stk. 1, er 

treytað av, at í minsta lagi 60% av tillutaðu 

døgunum, tíðarskeiðið 1. september 2016 

til 31. august 2017, eru nýttir til fiskiskap 

við tí í fiskiloyvinum nevnda fiskifarinum. 

Stk. 3. Fiskidagar kunnu, í tíðarskeiðinum 1. 

oktober 2018 til 31. desember 2018, 

avhendast millum bólkarnar, ásettir í § 74, 

stk. 1, undantikið til og frá bólki 5 eftir nærri 

reglum, sum landsstýrismaðurin ásetir í 

kunngerð. Tó er ikki loyvt at avhenda 

fiskidagar í bólki 4 A og bólki 4 B til bólk 4 

T. Fyri avhending millum bólkarnar skulu 

reglurnar áseta tað lutfalsliga virðið á 

fiskidøgum, grundað á veiðievnið.  

 

Avhending av fiskidøgum 

§ 79. Egnir fiskidagar kunnu í 2019 

avhendast øðrum fiskifari við loyvi sambært 

§ 74, stk. 1 fyri 2019. Tó er ikki loyvt at 

avhenda fiskidagar, ætlaðir til veiðu við 

húki, til veiðu við troli ella øvugt. 

Somuleiðis er ikki loyvt at avhenda 

fiskidagar til veiðu við húki frá fiskifari, ið 

er minni enn 110 tons, til fiskifar, størri enn 

110 tons. Somuleiðis er ikki loyvt at 

avhenda fiskidagar til veiðu við troli frá 

fiskifari við framtøkumegi, minni enn 500 

HK, til fiskifar við framtøkumegi 500 HK 

ella meira. 

Stk. 2. Avhendingin, sambært stk. 1, er 

treytað av, at í minsta lagi 60% av tillutaðu 

døgunum, tíðarskeiðið 1. januar 2018 til 31. 

desember 2018 , eru nýttir til fiskiskap við tí 

í fiskiloyvinum nevnda fiskifarinum. 

Stk. 3. Fiskidagar kunnu, í tíðarskeiðinum 1. 

oktober 2019 til 31. desember 2019, 

avhendast millum bólkarnar, ásettir í § 74, 

stk. 1, undantikið til og frá bólki 5 eftir nærri 

reglum, sum landsstýrismaðurin ásetir í 

kunngerð. Tó er ikki loyvt at avhenda 

fiskidagar í bólki 4 A og bólki 4 B til bólk 4 

T. Fyri avhending millum bólkarnar skulu 

reglurnar áseta tað lutfalsliga virðið á 

fiskidøgum, grundað á veiðievnið.  

 

§ 80. Feløg og persónar, sum einsamallir 

ella saman við nærstandandi, beinleiðis ella 

óbeinleiðis, hava rættindi at fiska undir 

fiskidagaskipanini sambært § 73, kunnu í 

2018 í mesta lagi hava rættin til: 

1)   Bólkur 2: Trolarar, 20% av 

fiskidøgunum. 

2)   Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons, 20% 

av fiskidøgunum. 

3)   Bólkur 4 A og 4 B: Útróðrarbátar størri 

enn 15 tons, 20% av fiskidøgunum. 

4)   Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 

§ 80. Feløg og persónar, sum einsamallir 

ella saman við nærstandandi, beinleiðis ella 

óbeinleiðis, hava rættindi at fiska undir 

fiskidagaskipanini sambært § 73, kunnu í 

2019 í mesta lagi hava rættin til: 

1)   Bólkur 2: Trolarar, 20% av 

fiskidøgunum. 

2)   Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons, 20% 

av fiskidøgunum. 

3)   Bólkur 4 A og 4 B: Útróðrarbátar størri 

enn 15 tons, 20% av fiskidøgunum. 

4)   Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 



tons á trolveiðu, 30% av fiskidøgunum. 
. 
. 
. 
Stk. 3. Virksemi, har feløg og persónar, sum 

einsamøll ella saman við nærstandandi, 

beinleiðis ella óbeinleiðis, høvdu rætt til 

meira enn loyvda hámarkið í stk. 1, áðrenn 

henda løgtingslóg kemur í gildi, kann halda 

fram í 2018, men kann ikki økjast, samanber 

tó § 79 um avhendingar í árinum. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann í serligum 

førum gera undantak frá ásetingunum í stk. 

1. 

tons á trolveiðu, 30% av fiskidøgunum. 
. 
. 
. 
Stk. 3. Virksemi, har feløg og persónar, sum 

einsamøll ella saman við nærstandandi, 

beinleiðis ella óbeinleiðis, høvdu rætt til 

meira enn loyvda hámarkið í stk. 1, áðrenn 

henda løgtingslóg kemur í gildi, kann halda 

fram í 2019, men kann ikki økjast, samanber 

tó § 79 um avhendingar í árinum. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann í serligum 

førum gera undantak frá ásetingunum í stk. 

1. 

 

 

 

 


