
 

 

 

 

 

Fiskimálaráðið 
 

Løgtingið 

 

        Dagfesting:  19. november 2018 

        Mál nr.: 18/00480-17 

        Málsviðgjørt: HJ-TVR/KM 

 

 

Løgtingsmál nr. 83/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um serstakar 

treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti í 2018 (Leingjan av heimild 

at taka veiðigjald) 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, 

norðhavssild og svartkjafti í 2018 

(Leingjan av heimild at taka veiðigjald) 

 

  

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 172 frá 20. desember 2017 

um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir 

makreli, norðhavssild og svartkjafti í 2018 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Heitið á løgtingslógini verður orðað 

soleiðis:  

 

“Løgtingslóg um serstakar treytir 

fyri fiskiskapi eftir makreli, 

norðhavssild og svartkjafti í 2018 og 

2019”. 

 

2. Í § 1, stk. 1 verður aftan á “2018” sett: 

“og 2019”. 

  

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019. 

  

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøk til uppskotið 

Løgtingslóg um veiðigjøld á fiskatilfeingi varð løgd fram í sambandi við uppskot til 

løgtingsfíggjarlóg fyri 2019.  
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Samráðingar um hetta uppskot eru ikki lidnar enn. Til tess at tryggja, at lóg um veiðigjøld ella 

tilfeingisgjøld undir øllum umstøðum verður í gildi í 2019, verður við hesum uppskot lagt fram 

at leingja galdandi lóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og 

svartkjafti í 2018. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi lóg ásetir einans veiðigjøld fyri 2018. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við broytingini er at leingja um heimildina at taka veiðigjald fyri makrel, 

norðhavssild og svartkjaft til eisini at fevna um 2019. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Verandi lóg avmarkar heimildina at taka veiðigjald til 2018. Broytingaruppskotið leggur upp 

til, at heimildin somuleiðis verður givin at taka veiðigjald í 2019. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar, tí mett verður ikki, at hetta er týðandi broyting í mun 

til galdandi rættarreglur. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Metingin av væntaðum inntøkum av veiðigjaldinum á uppsjóvarfiski er tengd at óvissu, og tí 

skal størsta fyrivarni leggjast í hesi. Kvotur eru ikki enn ásettar fyri øll trý fiskasløgini, og tí er 

ikki endaliga greitt, hvørjir veiðimøguleikarnir verða hjá føroyskum skipum í 2019. Men við 

teimum útlitum, sum nú eru, eins og gongdini í 2018, verður mett, at veiðigjaldið gevur eina 

inntøku upp á runt roknað 145 mió. kr. í 2019. 

 

Uppskotið verður ikki mett at hava fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Umsitingin hjá Vørn verður mett at vera tann sama sum fyri 2018.  

 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður, at uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna á sjónum við tað, at gjald 

verður lagt á veiðu, og at úrtøkan av hvørjum veiddum kilo tískil gerst minni, enn hon annars 

hevði verið. Gjøldini í uppskotinum eru tey somu, sum eru galdandi fyri 2018. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 
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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 hevur marknaforðingar við sær. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ásetingar um revsing fyri at geva skeivar ella villleiðandi upplýsingar 

við tí í hyggju at sleppa undan at gjalda veiðigjald eftir lógini. Revsiramman er ásett til sama 

støði sum fyri skattasvik eftir skattalóggávuni. Mett verður rímiligt, at revsingin fyri at geva 

skeivar upplýsingar fyri at sleppa undan at rinda veiðigjald eftir hesi lóg er á sama støði sum 

skattasvik eftir skattalóggávuni.  

 

Verður veiðigjaldið sambært lógaruppskotinum ikki goldið eftir uppkravi frá Vørn, gevur 

uppskotið heimild fyri, at TAKS kann panta veiðigjaldið. TAKS fremur pantingina eftir 

reglunum um innkrevjing av skattum. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið ásetir veiðigjald, sum skal rindast av teimum eigarum av fiskiførum undir 

føroyskum flaggi, ið fiska makrel, norðhavssild og svartkjaft í 2018 og 2019. Veiðigjaldið er 

kr. 1,00 fyri hvørt fiskað kilo av makreli, kr. 0,75 fyri hvørt fiskað kilo av norðhavssild og kr. 

0,20 fyri hvørt fiskað kilo av svartkjafti. Heimaflotin er undantikin veiðigjaldinum eins og 

undanfarin ár. 

 

Víst verður annars til almennu viðmerkingarnar og til viðmerkingarnar undir fíggjarligar 

avleiðingar. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið áleggur ikki gjøld á nakrar tænastur. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið leggur ikki skyldur á fólk. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

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

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 
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2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

Gjøldini og treytir annars eru tey somu sum í galdandi lóggávu. 

 

Broytingin er, at heimildin at taka veiðigjald eisini fer at fevna um 2019.   

 
 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 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja 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  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Heitið á lógini verður broytt, soleiðis at tað stendur 2018 og 2019. Eisini verður ásett, at øll 

lógin fer úr gildi 31. desember 2019. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 19. november 2018 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

 

/ Rógvi Reinert (sign.) 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 


