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Fiskivinnuráðið 

 

Fundur 2019/04 

 

Stutt frásøgn frá fundi í Fiskivinnuráðnum týsdagin 19. februar 2019 kl. 13.00-14.20. 

 

 

Ad. 2 

Uppskot til løgtingslóg um veiðigjald og kunngerð um veiðigjald 2019 sent tykkum til 

hoyringar. 

 

Fiskivinnuráðið vísir á, at hoyringsfreistin er minni enn fimm arbeiðsdagar. Hetta er alt ov 

stutt tíð til at viðgera eitt so týðandi og torgreitt lógaruppskot. Fiskivinnuráðið finst hvassliga 

at hesi mannagongd og mælir til at hoyringsfreistirnar eru hóskandi í mun til innihaldið í 

lógaruppskotinum. 

 

“Tað er ógvuliga týdningarmikið, at øll uppskot verða send til ummælis. Hetta so at borgarar, 

vinnulív, almennir myndugleikar, stovnar o.o. fáa høvi at gera viðmerkingar og siga sína 

hugsan um uppskotið. Eisini er tað vanliga so, at tey, sum kenna økið best, sum lóggivið verður 

um, eru teir borgarar, vinnulív o.o., sum lóggávan hevur til endamáls at ávirka. 

 

Ummælisfreistin eigur ikki at vera styttri enn 4 vikur.” 

 

Fiskivinnuráðið tekur als ikki undir við uppskotinum um veiðigjald og mælir frá, at uppskotið 

verður lagt fyri løgtingið.  

 

Gjaldið verður stillað eftir prísinum á uppboðssølu og tí er torført at meta um, hvat gjaldið í 

veruleikanum verður. F. Metir ikki at uppboðssølugjaldið skal tengjast at spurninginum um 

veiðigjald. Grundarlagið fyri uppboðssølugjaldinum er ein roknskapargreining, sum als ikki er 

egnað til endamálið. Greiningin er gjørd fyri at geva eitt yvirskipað yvirlit yvir gongdina í 

vinnuni. Og ikki til at byggja/nýtast til grundarlag undir eini skatta- og avgjaldslóg. Greiningin 

tekur støðu í yvirskipaðum roknskapum, har tølini m.a. ikki eru reinsaði fyri aðrar inntøkur, 

sum einki hava einki við fiskiskap at gera. Hetta ivasama grundarlagið skal brúkast fram til 

2024. 

 

Fiskivinnuráðið heldur at uppskotið er umsitingarliga óneyðuga tungt og skapar arbeiðsbyrðu 

fyri TAKS, Fiskimálaráðið, Vørn og reiðaríini. Hetta er ein óneyðuga tung skipan til at áseta 

veiðigjaldið. Um nýggj skipan skal gerast, verður mælt til, at hon er meira einføld.  

 

Fiskivinnuráðið skal enda viðmerkja, at miðalavreiðingarprísurin, sum verða brúktur í serligu 

viðmerkingunum, eftir øllum at døma ikki er umroknaður til runda vekt. Tað merkir, at 

miðalprísurin – og harvið veiðigjaldið – verður hægri, enn um tað var umroknað til runda vekt. 

Hetta sæst væl í avreiðingarprísinum fyri sild, men er eisini galdandi fyri hini 

uppsjóvarfiskasløgini. 
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Samanumtikið metir Fiskivinnuráðið sostatt, at uppskotið er ikki búgvið at leggja fyri 

Løgtingið.    

 

Víst verður annars til hoyringsskriv, sum partar av ráðnum senda inn hvør sær. 

 


