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Løgtingsmál nr. 82/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting 

av sjófeingi (Leingjan av fiskidagaskipan fyri 2019) 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi 

(Leingjan av fiskidagaskipan fyri 2019) 

 

  

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 2017 

um fyrisiting av sjófeingi, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 33 frá 20. apríl 2018, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 10, stk. 2 verður “1. januar 2019” 

broytt til: “1. januar 2020”.  

 

2. Í § 22, § 23, stk. 1, § 24, stk. 1, § 26 og 

§ 27, stk. 1 verður “1. januar 2019” 

broytt til: “1. januar 2020”. 

 

3. Í § 23, stk. 5 verður “2018” broytt til: 

“2019”. 

 

4. Í § 23, stk. 6 verður “við árslok 2018” 

broytt til: “í 2019”.  

 

5. Í § 27, stk. 2-5 og í § 29, stk. 1 verður 

“við árslok 2018” broytt til: “í 2019”. 

 

6. Í § 41, stk. 1 og stk. 3 verður “1. januar 

2019” broytt til: “1. januar 2020”. 

 

7. Í § 41, stk. 2 verður aftan á “2018” sett: 

“og 2019”. 

 

8. Heitið á kapitli 16 verður orðað 

soleiðis:  

“Fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi 

í 2019” 

 

9. Í § 73, stk. 1 verður “1. januar 2018 til 

31. desember 2018” broytt til: “1. 

januar 2019 til 31. desember 2019”. 

 

10. Í § 73, stk. 2 verður “1. september til 

31. desember 2017” broytt til: “1. 

januar 2018 til 31. desember 2018”. 

 

11. § 74, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

“Innan fyri hvønn av hesum bólkum av 

fiskiførum verður fiskidagatal ásett 

soleiðis: 
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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.” 

 

12. Í § 74 verður stk. 2 strikað. 

Stk. 3-12 verður eftir hetta stk. 2-11. 

 

13. § 74, stk. 4, sum verður stk. 3, verður 

orðað soleiðis:  

“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.” 

 

14. § 74, stk. 7, sum verður stk. 6, verður 

orðað soleiðis: 

“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.” 

 

15. § 74, stk. 8, sum verður stk. 7, verður 

orðað soleiðis:  

“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.” 

 

16. Í § 74, stk. 9, sum verður stk. 8, verður 

“1. apríl 2018” broytt til: “1. apríl 

2019” og “stk. 8” broytt til: “stk. 7”. 

 

17. Í § 74, stk. 10, sum verður stk. 9 verður 

“stk. 9” broytt til: “stk. 8”. 

 

18. Í § 74, stk. 11, sum verður stk. 10, 

verður tríggja staðni “1. september 

2016 til 31. august 2017” broytt til: “1. 

januar 2018 til 31. desember 2018”, og 

tvær staðni verður “stk. 8” broytt til: 

“stk. 7”. 

 

19. Í § 79, stk. 1 verður tvær staðni “2018” 

broytt til: “2019”. 

 

20. Í § 79, stk. 2 verður “1. september 2016 

til 31. august 2017” broytt til: “1. 

januar 2018 til 31. desember 2018”. 

 

21. Í § 79, stk. 3 verður “1. oktober 2018 

til 31. desember 2018” broytt til: “1. 

oktober 2019 til 31. desember 2019”. 

 

22. Í § 80, stk. 1 og stk. 3 verður “2018” 

broytt til: “2019”. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Uppskotið verður lagt fram, tí at gjørt er av at útseta gildiskomuna av ásetingunum um 

kvotuskipan fyri trolarar og línuskip og fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan til 1. januar 2020, 

og at fiskidagaskipanin heldur fram í 2019 eftir sama leisti sum í 2018. Í tí sambandi skal 

fiskidagatal ásetast fyri 2019, og lógarteksturin annars tillagast.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Lógin um fyrisiting av sjófeingi varð samtykt og lýst í desember 2017 og kom í gildi 1. januar 

2018. Eftir galdandi lóg er gildiskoman av ásetingunum um kvotuskipan fyri trolarar og 

línuskip og fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan útsett til 1. januar 2019. Í 2018 er 

fiskidagaskipanin úr lógini um vinnuligan fiskiskap førd víðari. Tá lógin um fyrisiting av 

sjófeingi tók við, og lógin um vinnuligan fiskiskap fór úr gildi, varð gjørd ein skiftisregla, sum 

bar í sær, at dagatalið í 2018 er sett fyri eitt 16 mánaða skeið – frá 1. september 2017 til 31. 

desember 2018. Hetta komst m.a. av, at við nýggju lógini varð fiskiárið broytt til 

álmanakkaárið. Í lógini er ásett, at fiskidagar, brúktir í tíðarskeiðinum 1. september 2017 til 31. 

desember 2017, verða drignir frá ásetta dagatalinum í galdandi lóg.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at áseta fiskidagar í 2019 í fiskiskapinum eftir botnfiski í 

føroyskum sjógvi.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Skotið er upp at útseta gildiskomuna av kvotuskipanini fyri trolarar og línuskip og 

fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan til 1. januar 2020. Eftir hesum heldur fiskidagaskipanin fyri 

botnfisk í føroyskum sjógvi fram í 2019.  

 

Fiskidagaskipanin í 2019 er gjørd eftir sama leisti sum í 2018. Fiskidagatalið er tó stillað, so 

tað samsvarar við eitt 12 mánaða skeið. Tá fiskidagatalið varð sett fyri 2018 varð gjørd ein  

skiftisregla, sum bar í sær, at fiskidagatalið í grein 74 í lógini um fyrisiting av sjófeingi  í roynd 

og veru varð sett fyri eitt 16 mánaða skeið - frá 1. september 2017 til 31. desember 2018. Hetta 

komst m.a. av, at við nýggju lógini varð fiskiárið broytt til álmanakkaárið. Í lógini um 

vinnuligan fiskiskap var fiskiárið frá september til august. Í galdandi lóg er ásett, at fiskidagar, 

brúktir í tíðarskeiðinum 1. september 2017 til 31. desember 2017, verða drignir frá ásetta 

dagatalinum. Tøka fiskidagatalið at útluta til fiskiskap í 2018 er sostatt talið ásett í  lógini, 

frádrigið fiskidagar brúktir í tíðarskeiðinum 1. september 2017 til 31. desember 2017 (sí annars 

viðmerkingar í løgtingsmáli nr. 18/2017).  

 

Uppskotið um at áseta fiskidagar fyri 2019 er gjørt við at umrokna fiskidagatalið, sum er ásett 

fyri 2018 í lógini, til 12 mánaðir. Fiskidagatalið í fýra mánaða skeiðinum er drigið frá talinum, 

sum er ásett fyri hvønn bólk í galdandi lóg. Talið, ein kemur fram til, er sama dagatal, ið varð 

ásett í fiskiárinum 2016/2017. 
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Bólkur 

Fiskidagar 

sambært § 

74, stk. 1 

Fiskidagar 

fyri eitt 

fýra 

mánaða 

skeið 

Fiskidagar 

2019 

Bólkur 2: Trolarar:       

Innara fiskidagaleið:  5.848 1.462 4.386 

Ytra fiskidagaleið:  2.040 510 1.530 

Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons:  2.705 676 2.029 

Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15-40 tons 1.145 286 859 

Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á línuveiðu 1.764 441 1.323 

Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á trolveiðu 1.571 393 1.178 

Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á húkaveiðu 11.839 2.960 8.879 

 

1.5. Ummæli og ummælisskriv 

Uppskotið hevur ikki verið til ummælis. Orsøkin er, at uppskotið ikki leggur upp til at gera 

innihaldsligar broytingar í fiskidagaskipanini fyri 2019, í mun til skipanina, ið er í 2018. Talan 

er bert um tekniskar tillagingar. 

  

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk 

øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur sosialar ella aðrar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar 

ella felagsskapir. 

 

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 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. 
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2.9. Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið elvir til marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting ella sektir. Lógaruppskotið ger ikki 

onnur størri inntriv í rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki nýggjar skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til annan landsstýrismann, stovn ella kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur aðrar avleiðingar.  

 

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 Nei 

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 

Til nr. 1. 

§ 10, stk. 2 

Henda broyting hevur samband við, at  gildiskoman á  kvotuskipanini fyri trolarar og línuskip 

og fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan er útsett til 1. januar 2020. Fiskidagaskipanin heldur fram 

í 2019. Reglurnar   um miðsavnan av fiskidøgum, sum hava verið galdandi seinastu árini, halda 

óbroyttar fram í grein fyri seg (§ 80). 

 

Til nr. 2. 

§ 22, § 23, stk. 1, § 24, stk. 1, § 26 og § 27, stk. 1 

Henda broyting verður gjørd, tí gildiskoman  av kvotuskipanini fyri trolarar og línuskip og 

fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan er útsett til 1. januar 2020. 

 

Til nr. 3.  

§ 23, stk. 5 

Broytingin hevur samband við, at gildiskoman av kvotuskipanini fyri trolarar og línuskip og 

fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan verður við hesi áseting   útsett til 1. januar 2020. 

Fiskidagaskipanin heldur fram í 2019. 

 

Til nr. 4. 

§ 23, stk. 6  

Her verður ásett, hvør fær rættindi at fiska av felags árskvotu í bólki 3 í 2020. Sum ásetingin nú 

er orðað, er m.a. avgerandi, at eigari av fiskifari hevur rættindi við árslok 2018. Hetta hevur við 

sær, at teir eigarar, sum hava havt rætt at fiska í 2018, men av onkrari orsøk ikki hava 

rættindini við árslok 2018, ikki kunnu fáa rættindi í kvotuskipanini fyri 2020. Hetta hevur ikki 

verið ætlanin, og skotið verður tí upp at broyta ásetingina soleiðis, at onki krav er um, at 

eigarar skulu hava rættindi við árslok fyri at fáa loyvi at fiska í skipanini fyri 2020. Tað er nóg 

mikið, at teir hava havt rætt at fiska í árinum 2019.  

 

Til nr. 5. 

§ 27, stk. 2-5 og § 29, stk. 1 

Her verður ásett, hvør fær rættindi at fiska í fiskidagaskipanini fyri 2020. Sum ásetingarnar eru 

orðaðar, er m.a. avgerandi, at eigari av fiskifari hevur rættindi við árslok 2018. Hetta hevur við 

sær, at teir eigarar, sum hava havt rætt at fiska í 2018, men av onkrari orsøk ikki hava 

rættindini við árslok 2018, ikki kunnu fáa rættindi í fiskidagaskipanini fyri 2020. Hetta hevur 

ikki verið ætlanin, og skotið verður tí upp at broyta ásetingina soleiðis, at onki krav er um, at 

eigarar skulu hava rættindi við árslok fyri at fáa loyvi at fiska í fiskidagaskipanini fyri 2020. 

Tað er nóg mikið, at teir hava havt rætt at fiska í árinum 2019. 

 

Til nr. 6 og nr. 7. 

§ 41 

Hetta eru fylgibroytingar av, at gildiskoman av kvotuskipan fyri trolarar og línuskip og 

fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan er útsett til 1. januar 2020, og at fiskidagaskipan heldur fram 

í 2019. 

 

Til nr. 8. 

Heitið á yvirskriftini á kapitlinum verður broytt, so tað fevnir um 2019. 
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Í hesum kapitli eru ásetingar um, at fiskidagaskipanin í botnfiskaveiðuni í føroyskum sjógvi, 

sum er í 2018, heldur fram í 2019 afturat. Við ársbyrjan 2020 taka ásetingarnar í greinunum 22-

27 í lógini við, og nýggj skipan verður sett ístaðin, har ið trolarar og línuskip koma undir 

skipan við mest loyvdu veiðu og kvotum, meðan útróðrarflotin – t.e. fiskifør í bólki 4 og bólki 

5 – heldur fram við fiskidagaskipan. 

 

Til nr. 9 og 10. 

§ 73 

Í stk. 1 verður árstalið 2018 broytt til 2019, meðan stk. 2 ásetir, at tey, ið vóru í 

fiskidagaskipanini í 2018, kunnu halda fram í 2019. 

 

Til nr. 11. 

§ 74, stk. 1. 

Ásett er fiskidagatal fyri hvønn bólk av fiskiførum fyri tíðarskeiðið 1. januar 2019 til 31. 

desember 2019. Tølini fyri hvønn bólk eru sett við støði í fiskidagatalinum, sum Løgtingið 

ásetti fyri tíðarskeiðið 1. september 2017 til 31. desember 2017, og stillað soleiðis, at tey 

samsvara við eitt 12 mánaða skeið frá januar til desember.  

 

Bólkur 

Fiskidagar 

sambært § 

74, stk. 1 

Fiskidagar 

fyri eitt 

fýra 

mánaða 

skeið 

Fiskidagar 

2019 

Bólkur 2: Trolarar:       

Innara fiskidagaleið:  5.848 1.462 4.386 

Ytra fiskidagaleið:  2.040 510 1.530 

Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons:  2.705 676 2.029 

Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15-40 tons 1.145 286 859 

Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á línuveiðu 1.764 441 1.323 

Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á trolveiðu 1.571 393 1.178 

Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á húkaveiðu 11.839 2.960 8.879 

 

 

Til nr. 12. 

§ 74, stk. 2 verður strikað, tí talan er um eina skiftisreglu, tá lógin um fyrisiting av sjófeingi  

fekk gildi, og lógin um vinnuligan fiskiskap samstundis fór úr gildi.  

 

Til nr. 13. 

§ 74, stk. 4 

Greinin ásetir, at í bólki 2, 3, 4 A, 4 B og 4 T verða fiskidagar tillutaðir hvørjum fiskifari sum 

egnir fiskidagar. Ásetingarnar um skiftið frá 2017 til 2018 eru strikaðar.  

 

Til nr. 14. 

§ 74, stk. 7 

Skipanin við sonevndum “livradøgum” heldur fram í 2019. Fiskadagatalið fyri livratøku hevur 

verið óbroytt, síðani skipanin varð sett í verk í 2005. Her er skotið upp at stilla dagatølini nakað 

bæði so, at tølini skulu svara til trý prosent av samlaða dagatalinum hjá hvørjum bólki, sum 

ætlanin upprunaliga var (løgtingsmál nr. 2/2005), og tí, at lemmatrolararnir eru komnir upp í 

bólk 2 í fiskidagaskipanini, og at fleiri fiskidagar sostatt eru í bólki 2, trolarar.  
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Bólkur 
Galdandi 

orðing 

Uppskot um 

broyting 

Bólkur 2, Trolarar 169 177 

Bólkur 3, Línuskip yvir 110 tons 105 61 

Bólkur 4 A, 4 B og 4 T 167 101 

 

Til nr. 15. 

§ 74, stk. 8 

Fiskidagatalið at brúka í sonevnda “buffaranum” er í galdandi lóg ásett fyri eitt 16 mánaða 

skeið. Broytingin ber í sær, at dagatølini verða umroknað, so tey svara til eitt 12 mánaða skeið 

– frá 1. januar 2019 til 31. desember 2019 (sí talvu niðanfyri). 

 

Bólkur 

Fiskidagar 

sambært § 

74, stk. 8 

Fiskidagar fyri 

eitt fýra 

mánaða skeið 

Fiskidagar 

2019 

Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons:  239 60 179 

Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15-40 tons 101 25 76 

Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á línuveiðu 156 39 117 

Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á trolveiðu 139 35 104 

 

Til nr. 16-22. 

Her er talan um stillingar av árstølum og tilvísingum, sum ein avleiðing av, at 

fiskidagaskipanin verður longd at galda fyri 2019. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 19. november 2018 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

 

/ Rógvi Reinert (sign.) 
 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 

 

 

 

 


