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løgtingsmáli 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) 

 

Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum, Høgni Hoydal, hevur lagt málið fram tann 13. desember 

2018, og eftir 1. viðgerð tann 13. desember 2018 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 14. desember 2018.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Varðan, Christian í Grótinum og North 

Pelagic. 

 

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

 

Meirilutin (Jørgen Niclasen, Bjørn Kalsø, Jákup Mikkelsen og Jógvan Skorheim) átalar 

framferðarháttin í sambandi við viðgerðina av hesum máli. 

 

Í evstu løtu undan jólum varð uppskot um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild 

og svartkjafti lagt fram, við boðum um at víkja frá øllum tíðarfreistum. Tað ger, at Løgtingið ikki 

fær neyðugu tíðina at viðgera spurningin um veiðigjøld á einum nøktandi grundarlagi.  

 

Í øðrum lagi er uppskotið soleiðis háttað, at spurningurin um ásetingina av sjálvum veiðigjøldunum 

ikki er við í uppskotinum. Talan er bert um at broyta gildistíðina. 

Sostatt verður Løgtingið við uppskotinum hjá landsstýrinum lopið um í innihaldsligu viðgerðini, og 

gerst stempulkontór hjá útinnandi valdinum, sum seinastu trý árini miðvíst hevur virkað fyri at taka 

niður bulin í Stýrisskipanini – ið er skottið millum lóggevandi og útinnandi valdið.  

 

Verður uppskotið samtykt, merkir tað, at veiðigjøldini verða tey somu í 2019, sum í 2018, hóast 

fyritreytirnar hjá manningum og vinnu eru munandi broyttar. 

 

Serliga eru tað sildaprísir, ið eru munandi lægri nú, enn tá avgjaldið á 0,75 kr. varð ásett. Prísirnir 

lógu tá um 6,00 – 7,00 kr. Nú er prísurin undir 3,00 kr. og hevur onkuntíð verið heilt niðri á 2,50 kr. 

T.v.s. at landsstýrismaðurin ætlar at taka inn góð 25 % av avreiðingarvirðinum í veiðigjøldum frá 

manning og reiðaríum. Hesin peningur fer síðan í Landskassan í eini roynd at tetta lekar har í 

sambandi við ovurstóra almenna útreiðsluvøksturin hjá sitandi samgongu. 

 

Sambært umboðum í vinnuni eru útlitini til, at sildaprísurin fer at hækka í nærmastu framtíð, heldur 

ikki góð. Goymslurnar í Føroyum og niðri á meginlandinum eru fullar, og útlit eru til, at kvoturnar 

fara at hækka. Hetta trýstir sannlíkt prísirnar skeiva vegin. 

 

Avbjóðingar eru eisini í sambandi við flutningin av sild á russiska marknaðin, tí hann skal verða 

beinleiðis millum Føroyar og Russlands. Er talan um fisk, ið er á goymslu í øðrum landi, noyðist 

hann at verða fluttur aftur til Føroyar, umskipaður, kannaður av myndugleikunum og síðan fluttur til 

Russlands. 



Dømi eru eisini um skip, sum hava havt havarí, ið hava staðið eftir við einari stórari rokning frá 

landinum til veiðigjøld, hóast stórar útreiðslur hava staðist av at sleppa av við fiskin.  

 

Ætlanin hjá landsstýrismanninum er at skatta við 70 % - góð 90 %. 

Landsstýrismaðurin hevur í longri tíð arbeitt við at leggja gjøld á fiskivinnuna, ið svarar til í millum 

70 % og góð 90 % av tí, samgongan kallar yvirnormalur vinningur. Fyrst skulu 70 % prosent av  

roknaðum yvirnormalum vinningi gjaldast í veiðugjaldi, síðan skulu gjøldini vigast í mun til 

prísirnar á uppboðssølu av fiskirættindum. Við hesum útrokningarhátti vísa framrokningar, at 

veiðigjøldini lættliga kunnu fara upp um 90 %. 

 

Men tíbetur hevur hendan ætlanin hjá landsstýrismanninum ikki vunnið frama. Tí rør hann enn 

einaferð aftur á uppskotið um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og 

svartkjafti, sum hevur verið galdandi alt samgonguskeiðið hjá sitandi samgongu, tó við hækkandi 

gjøldum á so at siga hvørjum ári.  

 

Innihaldsliga er uppskotið í sjálvum sær, hóast alt ein bati, í mun til politikkin hjá samgonguni. 

Trupulleikin er tó, at gjøldini í galdandi lóg eru alt ov høg. Ovurstóri hugurin hjá 

landsstýrismanninum at taka inn avgjøld frá manningum og fiskivinnu, hevur eftir øllum at døma 

gjørt, at landsstýrismaðurin hevur valt ikki at geva Løgtinginum møguleika at justera upphæddirnar. 

 

Ætlanin hjá samgonguni var jú, at taka inn 220 mió. kr. frá manning og vinnu í veiðigjøldum, 

umframt uppboðssølugjøldini. Nú verða so veiðigjøldini lækkað til 145 mió. kr. Harvið vera 

inntøkur Landskassans uml. 75 mió. kr. lægri.  

Um Løgtingið so hevði lækkað avgjøldini enn meir, hevði tað ikki fallið í góða jørð í 

landsstýrinum, sum hevur verið garantur fyri bæði størstu avgjaldshækkingum og størsta almenna 

útreiðsluvøkstrinum nakrantíð. 

 

Meirilutin mælir tí til at fella hetta uppskot, og boðar samstundis frá, at uppskot fer at verða lagt fyri 

Løgtingið eftir ársskiftið, ið ásetir meira rímilig veiðigjøld. 

 

Meirilutin mælir annars til, at veiðigjøldini verða løgd í lagaligari skipan, har gjøldini liggja 

innanfyri rímulig mørk og laga seg til fiskaprísirnar, ið ofta kunnu broytast rættiliga nógv eftir 

stuttari tíð. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið.  

 

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

Við hesum uppskoti verður galdandi lóg um veiðgjald longd. Arbeitt verður við at gera eina nýggja 

veiðigjaldslóg, har sjálvur leisturin at áseta veiðigjaldið verður broyttur, soleiðis at hann tekur støði 

í avreiðingarvirði og avlopi.  

 

Verandi leistur, har fast ásett krónu- ella oyratal verður sett á ávís fiskasløg, eins og gjørt hevur 

verið síðani undanfarna samgonga fyrstu ferð kom við hesum veiðigjaldsleistinum, er ikki hin besti. 

Talan er um tilfeingi, har prísurin ofta svingar sera nógv. Minnilutin mælir til, at tað verður hildið 

gjølla eyga við prísum, soleiðis at gjaldið er rímiligt í mun til virðið á tilfeinginum. Millum annað er 

prísurin á sild á leið farin niður í helvt, síðani gjaldið bleiv ásett. 



Arbeiðið við nýggju veiðigjaldslógini er ikki komið á mál enn, og vónar minnilutin, at ein samlað 

politisk skipan vil vera við til at innføra eitt betri veiðigjald enn tað, sum er galdandi.  

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

 

Vinnunevndin, 14. desember 2018 

 

 

Bjørt Samuelsen Jørgen Niclasen Bjarni Hammer   

formaður                            næstformaður 

 

 

Ingolf S. Olsen Bjørn Kalsø  Jákup Mikkelsen 

 

 

Jógvan Skorheim 

 


