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Hoyringssvar 
 
Vørn skal gera vart við, at freistin at lata hoyringssvar inn hevur verið stutt. Tað hevur 
tí ikki verið møguligt at kannað lógaruppskotið í smálutir.  
 
Vørn hevur fylgjandi viðmerkingar: 
 
Vørn er av tí fatan, at uppskotið krevur eyka umsiting frá bæði myndugleikum og 
vinnuni, sum als ikki stendur mát við endamálinum. Uppskotið er fløkt og ógjørligt at 
lesa hjá borgaranum. Vørn er av tí fatan, at lóggávuvaldið ikki eigur at seta 
óneyðugar reglur í verk, sum einans økir um umsitingina. Vørn er av tí fatan, at 
endamálið við at krevja veiðigjald inn, kann røkkast á annan og meira skynsaman 
hátt.   
 
Lógin ásetir, at avreiðingarvirði, sambært Vørn, í rundari vekt skal nýtast sum 
grundarlag undir útrokningini av veiðigjaldinum. Vørn skal gera vart við, at 
avreiðingarvirðini, sum eru skrásett hjá Vørn kunnu ikki brúkast um talan skal verða 
um runda vekt. Í nógvum førum er talan um, at skip landa ymisk produktir av fiski, og 
verið hesi ikki umrokna áðrenn avreiðingarvirði verður gjørt upp. Sostatt samsvarar 
avreiðingarvirði ikki við landaða nøgd í rundari vekt. Harafturat, er tað ikki óvanligt, at 
einans fyribils avreiðingarupphæddir verða skrásettar, um ikki fiskurin verður seldur 
beinavegin. Sostatt eru hesar heldur ikki rættvísandi. 
 
Vørn skal harafturat gera vart við, at um ætlanin er at nýta runda vekt, so verður 
neyðugt at broyta krøvini til innvigingarstøð og fiskakeyparar soleiðis, at tað verður 
álagt teimum, at lata myndugleikunum vektar- og avreiðiðingarseðlar í rundari vekt. 
Ein slík broyting kann væntast at taka nøkur ár at seta í verk. Fyri at ein slík skipan 
skal kunna setast í verk, krevst eisini, at landsstýrismaðurin lýsir umrokningarfaktorir 
fyri øll tey ymsu fiskaproduktini. Hartil mugu greiðar mannagongdir verða fyri, hvussu 
tey ymsu produktini skulu umroknast. Er talan um fleiri ymisk produkt frá sama fiski, 
so kann einans tað eina produkti roknast um til runda vekt. Verða t.d. flak og høvd frá 
sama fiski landa, so má tað verða greitt, um tað er flakið, ella høvdið, sum skal 
roknast um til runda vekt.  
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