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Hoyringsskriv til uppskot til løgtingslóg um veiðigjald 

 

Yvirskipaðar viðmerkingar 

Føroya Reiðarafelag hevur fingið til hoyring uppskot til løgtingslóg um veiðigjald og hevur hesar viðmerkingar 

til uppskotið. 

Reiðarafelagið finst hvassliga at, at hoyringsfreistin til hetta lógaruppskot er minni enn fimm arbeiðsdagar. 

Hoyringstilgongdin hevur til endamáls, at teir partar, sum verða ávirkaðir av einum lógaruppskoti, skulu hava 

møguleika at seta seg væl og virðiliga inn í uppskotið og síðani gera sínar viðmerkingar. Hendan tilgongdin er 

í hesum føri bert eitt eiti, tí at hoyringspartarnir ikki hava ein veruligan møguleika at meta um allar tættir í 

uppskotinum. 

Í hesum føri er talan um eitt týðandi og tøkniliga torgreitt uppskot, sum hevur stórar avleiðingar fyri føroyska 

fiskiflotan. Hóast hetta hevur Fiskimálaráðið noktað hoyringspørtunum longri hoyringsfreist, og tað er 

átaluvert. Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum hevur arbeitt við hesum uppskoti í longri tíð, og tí er eingin 

orsøk at senda uppskotið til hoyring við so stuttari freist. 

Reiðarafelagið vísir eisini á, at Løgmansskrivstovan í januar 2019 hevur sent út rundskriv um lógarsmíð, har 

skrivað verður: 

”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. 

Uppskot verða send beinleiðis til øll tey, sum stjórnarráðið veit verða ávirkað av uppskotinum. Eisini skulu øll 
uppskot leggjast alment út á ummælisportalin hjá Føroya landsstýri, har øll hava møguleika at koma við 
sínum ummæli. 

Ummælisfreistin eigur ikki at vera styttri enn 4 vikur. Verður uppskotið sent til ummælis samstundis sum frítíð 

er, eitt nú summarfrí, jólafrí og páskafrí, eigur ummælisfreistin at leingjast samsvarandi.” 

Samanumtikið tekur Reiðarafelagið als ikki undir við hesum leisti fyri veiðigjald, og mælt verður til, at 

uppskotið ikki verður lagt fyri løgtingið. Í øðrum lagi er uppskotið ikki klárt til víðari viðgerð, tí her eru nógv 

týðandi ivamál, ið krevja nærri greining og viðgerð. 

Reiðarafelagið vísir eisini á, at fiskivinnan ongantíð hevur verið partur av nakrari veruligari viðgerð av 

lógaruppskoti um veiðigjald og hevur ongantíð verið tikin við uppá ráð. Reiðarafelagið átti at verið partur av 

tilgongdini, um nýggj skipan við veiðigjaldi skal gerast. 

 



Serligar viðmerkingar 

Reiðarafelagið metir, at verandi uppskot er ov torgreitt við nógvum óvissum viðurskiftum, soleiðis at ilt er 

meta um, hvørjar avleiðingar uppskotið í veruleikanum hevur. Gjaldið skal stillast til bæði prísin á 

uppboðssølu árið fyri og til oljuprísin á heimsmarknaðinum. Hesi viðurskifti gera, at tað verður sera torført at 

meta um, hvat gjaldið í veruleikanum verður. 

Viðmerkingarnar greiða ikki frá, hví veiðigjaldið skal stillast til prísin á uppboðssøluni, og eingin grundgeving 

er fyri hesum. Eingin roynd verður gjørd at greiða frá, hví hetta er viðkomandi í eini lóg um veiðigjald. Tí ber 

heldur ikki til at meta um møguliga grundgevingar. Hetta átti at verið lýst betri, tá havt verður í huga, hvussu 

nógv prísirnir á uppboðssølu kunnu ávirka veiðigjaldið. Reiðarafelagið mælir frá at knýta veiðigjaldið saman 

við prísinum á uppboðssølu, tí hesi bæði ikki hava nakað beinleiðis samband hvørt við annað. 

§14, stk. 1 sigur, at fyri fiskiárini 2019-2024 verður veiðigjaldið roknað grundað á tøka roknskapargreining frá 

løggildum grannskoðara. Viðmerkingarnar siga, at talan er um roknskapargreining frá roknskaparfelagnum 

Januar. Harumframt byggir útrokningargrundarlagið fyri 2013-2017 eisini á roknskapargreining hjá sama 

felag. 

Reiðarafelagið vísir á, at talan er um eina yvirskipaða roknskapargreining, sum hevur verið gjørd seinastu árini 

við tí endamáli at geva eitt yvirlit yvir gongdina í fiskivinnuni sum heild og í teimum ymsu skipabólkunum. Nú 

verður hendan roknskapargreining beinleiðis nýtt sum grundarlag undir einum lógaruppskoti og er skrivað 

inn í sjálvan lógartekstin. 

Hesar roknskapargreiningar eru m.a. ikki reinsaðar fyri inntøkur, sum stava frá heilt øðrum virksemi enn 

fiskivinnu. Til dømis hava stór sveiggj verið í roknskapum hjá feløgum, sum hava skip í veiðibólki 2, og tí er 

greiningin ikki eftirfarandi at meta um úrslitið frá tí virksemi, sum er beinleiðis knýtt til fiskiskap. Talan er um 

fleiri týðandi postar í roknskapinum, sum einki hava við fiskiskap at gera. Tískil gevur greiningin ikki eina rætta 

mynd av úrslitinum, ið stavar frá fiskivinnu. 

Vísast skal á, at slíkar roknskapargreiningar eru ikki egnaðar at nýta sum grundarlag undir skatta- og 

avgjaldslógum, og greiningin verður sostatt misbrúkt til eitt endamál, hon hvørki er ætlað ella egnað til. 

Skipanin í uppskotinum kann í fyrsta lagi koma at virka í 2025 við støði í teimum serligu roknskapunum, sum 

reiðaríini eftir ætlan skulu lata TAKS. Sum skilst út frá viðmerkingunum, skal hvørt reiðarí gera serligan 

roknskap fyri hvørt fiskaslag, men tað er heldur ógreitt hvussu hetta skal gerast, tí at eingin kunngerð er gjørd 

til endamálið. Í øðrum lagi er greitt, at ov seint er at seta hesa skipan í verk fyri 2019, og tí verður hon í fyrsta 

lagi tøk fyri fiskiárið 2020. 

Í hesum tíðarskeiði inntil 2025 skal veiðigjaldið sostatt roknast út frá einari roknskapargreining, sum er gjørd 

til annað endamál, og sum ikki er egnað til slíka lóg. Fortreytin fyri hesi skipan er eisini, at hendan 

roknskapargreiningin er tøk hjá Fiskimálaráðnum at nýta til hetta endamálið. 

Spurnartekin verður eisini sett við, um avreiðingarskipanin og hagtølini hjá Vørn eru egnað og klár til at 

umrokna alla veiðu til runda vekt, sum gjaldið tekur støði í. Hesin spurningur eigur at kannast hjá Vørn. 

Kunngerðin, sum ásetir reglur fyri umrokning til runda vekt, er ikki gjørd, og tí er ilt at siga, hvussu hetta fer 

at virka. 

Tá ið veiðigjaldið skal tillagast til prísin á uppboðssølu kann tað eisini hava aðrar óhepnar avleiðingar. 

Landstýrismaðurin hevur heimild til at áseta minstaprís á uppboðssølu. Um hesin minstiprísur er hægri enn 

veiðigjaldið, kann landsstýrismaðurin óbeinleiðis hækkað veiðigjaldið, tí at gjaldið skal tillagast til 



uppboðssøluprísin. Til dømis var minstiprísurin á norðhavssild í fjør 1 kr/kg, sum er hægri enn gjaldið í 

kunngerðini. Á hendan hátt kann landsstýrismaðurin einsæris hækka veiðigjøldini í aðrari kunngerð. 

Víst verður eisini á, at fleiri uppsjóvarskip verða leigað til at fiska uppsjóvarkvotur fyri aðrar bólkar og aðrar 

rættindahavarar. Hetta er ein avleiðing av, at rættindini ikki longur eru knýtt at skipinum. Alt avreiðingarvirðið 

verður í hesum føri skrásett uppá uppsjóvarskipið, men tað skipið fær ikki allan ágóðan av hesum 

avreiðingarvirði, tí at skipið møguliga er leigað av øðrum rættindahavara til at fiska. Eisini av hesi orsøk er 

slíkur uppgerðarháttur óegnaður til hetta endamálið. 

Tá ið roknskapargrundarlagið verður gjørt upp, er talan um miðalroknskapirnar fyri 2013-2017 fyri 

uppsjóvarskip uttan verandi veiðigjøld og uppboðssølur. Tað vil siga, at avreiðingarvirðið, sum fæst fyri at 

avreiða veiðuna frá uppboðssølukvotum, verður talt við, men útreiðslurnar fyri hesi rættindi verða ikki taldar 

við. Hetta gevur eina misvísandi mynd av útrokningargrundarlagnum, serliga tá hugsað verður um, at summar 

uppboðssølur hava givið beinleiðis undirskot fyri reiðaríini. Hetta krevur eina nærri frágreiðing. 

Í serligu viðmerkingunum til § 5, stk. 2 verður greitt frá, at hvussu ásetingin av veiðigjaldi fer fram í fyrsta 

ársfjórðingi í 2019. Hesir avreiðingarprísir eru eftir øllum at døma gjørdir upp sum landað nøgd uttan at 

umrokna til runda vekt. Hetta merkir, at avreiðingarprísurin hjá teimum skipum, sum virka umborð, ávirkar 

miðal avreiðingarprísin munandi uppeftir, tí hesi skip hava virðisøkt veiðuna umborð. Hetta gevur t.d. eina 

misvísandi mynd av miðal avreiðingarprísinum fyri norðhavssild, og tað merkir eitt hægri gjald, enn um miðal 

avreiðingarprísurin varð umroknaður til runda vekt. 

Um avreiðingarprísurin fyri norðhavssild verður gjørdur upp uttan tey skip, sum virka umborð, verður miðal 

avreiðingarprísurin í 2018 3,17 kr/kg, sum er munandi lægri enn tann uppgjørdi prísurin í talvuni uppá 3,69 

kr/kg. Um tann lægri prísurin varð nýttur ístaðin, hevði tað givið eitt veiðigjald fyri norðhavssild uppá 0,57 

kr/kg ístaðinfyri 0,66 kr/kg. Munurin er umleið 13%, og tað er ikki uttan týdning í einum slíkum gjaldi. 

 

 

 
Tað sama fyribrigdið ger seg galdandi fyri hini uppsjóvarfiskasløgini, og hetta vísir, at uppskotið ikki er búgvið 

til veruliga viðgerð. 

Dømini í almennu viðmerkingunum á síðu 8 eru ikki serliga rættvísandi, har veiðigjaldið verður tillagað til 

uppboðssøluprísin. Prísirnir í dømunum eru munandi lægri enn teir veruligu prísirnir á uppboðssøluni, bæði 

fyri makrel og norðhavssild. Dømini áttu at verið roknað út við meira veruleikakendum prísum á 

uppboðssøluni. 



Sambært egnum útrokningum kunnu gjøldini fyri norðhavssild hækka munandi, um roknað verður við 

uppboðssøluprísinum fyri 2018, og tí útroknaða veiðigjaldinum fyri fyrsta ársfjórðing í 2019. Í 2019 verða 

umleið 46% av norðhavssildakvotuni seld á uppboðssølu, og tí skal prísurin á uppboðssølu eisini vektast 

samsvarandi tí. 

Um hesar fortreytir eru galdandi, hevði veiðigjaldið fyri norðhavssild verið 1,44 kr/kg í 2019, eftir at gjaldið 

er stillað í mun til prísin á uppboðssøluni. Undir vanligum umstøðum skal veiðigjaldið tillagast í mun til 

uppboðssøluprísin árið fyri, og niðanfyristandandi dømi byggir á hesa fortreyt. Sambært lógini skal 

veiðigjaldið í 2019 tó stillast til uppboðssøluprísin í 2019. Dømi vísir, at stillingin til uppboðssøluprísin kann 

ávirka veiðigjaldið nógv. 

 Norðhavssild 

Avreiðingarprísur síðstu 4 ársfj. (Vørn) 3,69 kr/kg 

Veiðigjald pr. kg. 0,66 kr/kg 

Uppboðssøla 2018 miðalprísir 2,36 kr/kg 

Veiðigjald stillað til uppboðssølu (vektað 15%) 
(0,66*0,85)+(US-2018*0,15) 

0,92 kr/kg 

Tillagað veiðigjald í % av miðal avr.prísi 25% 

Uppboðssøla av norðhavssild 2019 (vektað 46%) 
Veiðigjald stillað til uppboðssølugjald í 2018 
(0,66*0,54)+(2,36*0,46) 

 
1,44 kr/kg 

Tillagað veiðigjald í % av miðal avr.prísi 39% 

 

Ein annar vandi í uppskotinum er, at kappingarføri hjá føroyskari fiskivinnu versnar munandi. Frammanundan 

hevur føroysk fiskivinna sera høg gjøld á uppsjóvarfisk samanborið við grannalondini. Gjøldini á uppsjóvarfisk 

eru munandi hægri enn í Íslandi og Grønlandi, og tá er vandi fyri, at føroysk fiskivinna fer at hava torført við 

at kappast við grannalondini. Noreg og Danmark hava bert heilt lág gjøld, sum eru knýtt at umsetningi hjá 

feløgunum. 

Reiðarafelagið tilskilar sær rætt at senda fleiri viðmerkingar seinni, um orsøk er til tess. Samanumtikið metir 

Reiðarafelagið ikki, at hetta uppskotið er nóg væl viðgjørt, og nógv týðandi ivamál eru framvegis um, hvussu 

hendan lógin fer at virka. Fleiri týðandi smálutir eru ikki nóg væl lýstir, og nøkur av hesum ivamálum eru 

viðgjørd í hesum skrivi.  Tí mælir Reiðarafelagið til, at lóg um veiðigjald verður tikin aftur og ikki borin 

løgtinginum. 

 

 

Føroya Reiðarafelag 

 


