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Fiskimálaráðið 

Postboks 347 

Yviri við Strond 15 

110 Tórshavn 

 

Mál nr. 19/00073-1 

 

Serstakar viðmerkingar frá MÚ 

 

MÚ skal niðanfyri seta fram grundgivnar viðmerkingar í nevnda málið. Stuttorðað eru okkara 

viðmerkingar hesar: 

 

- Núverandi allýsingin af heildarkvotu er sera óheppin. MÚ mælir til, at farið verður aftur at 

allýsa heildarkvota sum loyvd føroysk hámarksveiða, har allar partskvotur inganga – óheftar 

av, hvussu føroyski myndugleikin skiftir heildarkvotur í parts- og/ella undirkvotur  

 

- Transfer-toskakvotan á Flemish Cap er partur av loyvdari EU-hámarksveiðu og ikki av 

loyvdari føroyskari hámarksveiðu. Tí er ikki tørvur á hesi broyting. 

 

- MÚ mælir til eina skipan, har øðrumegin kravið um at hava eygleiðarar umborð og hinu-

megin gjaldið fyri eygleiðarar verða hildin hvørt fyri seg. Tað er óheppið, at rættindahavari 

rindar honum ella henni, ið skal hava eftirlit við honum.  

 

- Fyri at stilla allar rættindahavarar í lógini eins verður mælt til broytingar í § 78. 

 

- Uppáhaldið hjá Fiskimálaráðnum um, at rætturin at veiða nú eru vorðin loystur frá stáli ella 

ávísum stáli er beinleiðis skeivt. Tí má ráðið útgreina, hvat tað meinar við. Við atliti at 

rættartrygd krevst, at borgarar vita, hvør broytingin er: frá hvørjum og til hvat, við hvørjum 

endamáli og við hvørjum fylgjum. 

 

Fiskimálaráðið staðfestir innleiðandi, at ”endamálið við uppskotinum er at tillaga og broyta lóg-

ina, so hon í størri mun virkar samsvarandi endamáli og ætlan. Yvirskipað er málið at hava greiðar 

lógarkarmar bæði fyri borgaran og fyri tey, ið eru sett at umsita lógina.”  
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Broyting nr. 1. (allýsing av heildarkvotu) 

MÚ loyvir sær at vísa til brot úr vegleiðing hjá danska løgmálaráðnum um 'lovkvalitet' (brot 2.1): 
 

”Et begreb bør overalt i lovteksten betegnes med samme udtryk, og anvendte udtryk bør så vidt muligt 
være almindeligt kendte (og bruges i deres normale betydning). Heri ligger også, at udtryk, der ofte 

forekommer i lovgivningen (f.eks. »den offentlige forvaltning« eller »indkomst«), så vidt muligt bør 

anvendes i samme betydning som i anden lovgivning. Definitioner, der er væsentligt forskellige fra 
den almindelige opfattelse af et ord eller udtryk, bør ikke forekomme. En sådan harmoni i begreberne 

er egnet til at undgå misforståelser og uklarheder i retsanvendelsen, ligesom det vil indebære væsent-

lige fordele i forhold til at tilvejebringe den fornødne it-understøttelse.”  
 

Sprotin allýsir heildarkvota sum: 

 (sjóm.) hámark fyri tí sum loyvt er at fiska (av ávísum fiskaslag, á ávísum stað o.s.fr.), føroyska 

heildarkvotan í íslendskum sjógvi er óbroytt. 

 

MÚ er av teirri fatan, at tað at hava greiðar lógarkarmar eisini merkir, at hugtøk og skipanaramboð í 

lógum eru greitt og eintýðugt allýst, og at hesi ikki óneyðug víkja frá teirri fatan, sum er millum 

manna av hugtakinum. 

  

Heildarkvota í lógini um vinnuligan fiskiskap var øll árini 1994-2017 allýst sum ein ávís loyvd 

føroysk hámarksveiða, eisini hóast allýsingin av heildarkvotu varð broytt bæði í 1996 og aftur í 

2012.  

 

Heildarkvota sum hugtak hevur altíð inngingið í eina ávísa stigskipan, har MLV ella TAC liggur 

ovast í skipanini, hereftir koma heildarkvotur og síðani aðrar partskvotur (partsmongdir av heild-

arkvotu) sum felagskvotur, eginkvotur, hjáveiðukvotur v.m. Ein og hvør partskvota hevur altíð 

verið ein ávísur, eyðmerktur partur av ávísari heildarkvotu, og ein og hvør heildarkvota hevur altíð 

verið ein eyðmerktur partur av ávísum MLV ella TAC. 

 

Føroyska heildarkvotan av toski í føroyskum sjógvi í 1995 var føroyskt TAC av toski minus 

fremmanda veiðu av toski. Heildarkvotan bleiv skift í 5 felagskvotur og eitt ótal av eginkvotum, 

men allar partskvoturnar vóru partar av førøysku heildarkvotuni av toski og føroyska heildarkvotan 

partur av føroyskum TAC’num av toski.  

 

Neyvt sama prinsipp hevur verið galdandi fyri føroyskar kvotur í fremandum ella altjóða sjógvi. 

Føroyskar heildarkvotur og avleiddar partskvotur av ymiskum fiskasløgum í Barentshavinum, 

Flemish Cap ella av makreli v.m. vóru ein eyðmerktur partur av ávísum MLV ella TAC uttan mun 

til, hvussu føroyskir myndugleikar innanhýsis hava skift ella skipað heildarkvotuna í partskvotur. 

 

Hendan stigskipan varð kollvelt í lógini um sjófeingi. Hugtakið heildarkvota er í dag í roynd og 

veru ein tvørsøgn. Heildarkvotan er ikki longur ein heildarkvota í vanligum týdningi ella loyvd 
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føroysk hámarksveiða, men broytist alt eftir, hvussu føroyskir myndugleikar innanhýsis skipa parts-

kvotur í einstaka fiskiskapinum.  

 

Niðanfyri er er 4 dømi í 2019 um lutfallið millum føroyska hámarksveiðu og føroyska heildarkvotu. 

 

2019 Makrelur Svartkjaftur Barentshavið Flemish Cap 

Føroysk hámarksveiða 82.339 406.306 26.571 3.911 

Føroysk heildarkvota 53.161 272.771 26.571 3.911 

Munur 29.178 133.536 0 0 

 

MÚ stendur spyrjandi hví og við hvørjum endamáli hugtakið heildarkvota og harvið kvotaskipanin, 

sum vit kendu hana, ikki er nýtilig í lógini um fyrisitan av sjófeingi.  Tað margháttliga er, at hóast 

fleiri nýggjar kvotur eru allýstar í lógini um sjófeingi, so er eingin kvota vorðin allýst við sama 

innihaldi, sum hugtakið heildarkvota í gomlu skipanini hevði.  

 

Tað er uppfatanin hjá MÚ, at núverandi allýsingin er óheppin, ger verandi lógarkarmar óneyðugt 

ógreiðar, stillar ymisk rættindi og og ymiskar rættindahavarar ymiskt í lógini og kann lættliga elva 

til óneyðugar misskiljingar.  

 

Um allar partskvotur vóru javnsettir partar av eini heildarkvotu eitt ávíst ár, og heimild var fyri at 

flyta allar ónýttar partar av heildarkvotu til árið eftir (eins og árini 2010-2017) og at leggja nøgdir-

nar aftrat heildarkvotuni fyri tað árið, so var eingin tørvur á teirri broyting, sum lagt verður fyri løg-

tingið í hesi lógarbroyting.  

 

Við hesi skipan høvdu øll fiskirættindi og harvið allir rættindahavar verið stillaðir eins í lógini uttan 

mun til hvørjar partar av partskvotu ikki vórðu uppfiskaðar inniverandi ár. 

 

MÚ mælir staðiliga til, at farið verður aftur at allýsa heildarkvota sum loyvd føroysk hámarksveiða, 

har allar partskvotur inganga – óheftar av, hvussu føroyski myndugleikin skiftir heildarkvotur í 

parts- og/ella undirkvotur.  

 

At fara aftur til gomlu skipanina við allýsing av heildarkvotu hevur enn størri týdning, um hildið 

verður fast um heilt ella partvíst at skipa føroyska botnfiskaveiðu undir kvotaskipan. Hvussu ætlar 

Fiskimálaráðið t.d. at hjáveiðan av toski hjá Bólki 4 T í landleiðsfiskiskapi skal innganga í eina 

møguligari framtíðar føroyska heildarkvotu av toski?  

 

Broyting nr. 7 (transferkvotur) 
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MÚ hevur hesa viðmerking 

 

Transferkvota ikki allýst í § 3 í lógini. 

 

Hóast talan um eina broyting, sum viðvíkir transferkvotum generelt, so framgongur rímuliga greitt, 

at henda broytingin er avleidd av, at føroysk feløg/fiskifør í søguligum høpi veiða tosk á Flemish 

Cap samstundis sum ein kvota av toski er útvegað í einum sokallaðum kvotatransfer: ein føroysk 

kvota av rossamakreli í Kyrrhavinum er vorðin umbýtt við eina ES-kvotu av toski á Flemish Cap. 

 

Fiskimálaráðið staðfestir, at tann parturin av ES-heildarkvotuni av toski – sum er ein ES-partur av 

toska TAC’num á Flemish Cap – men sum verður umbýtt við føroyska rossamakrelkvotu í Kyrra-

havinum, sum útgangspunkt gerst partur av føroysku heildarkvotuni á Flemish Cap. Fiskimálaráðið 

grundgevur ikki nærri fyri hesum sjónarmiði. 

 

MÚ er av teirri uppfatan, at lógarbroytingin er grundað á eina misskiljing.  

 

Føroyska umbýtiskvotan á Flemish Cap er tengd at føroysku umbýtiskvotuni av rossamakreli í 

Kyrrahavinum og ikki at søguliga føroyska partinum av toska TAC’num á Flemish Cap. At tað eru 

føroysk fiskifør, sum veiða ES-fiskirættindini á Flemish Cap, broytir einki hesum viðvíkjandi. 

 

Transfer-toskakvotan á Flemish Cap er partur av loyvdari EU-hámarksveiðu og ikki av loyvdari 

føroyskari hámarksveiðu, og tískil hevur henda kvota sum so einki við føroyska heildarkvotu av 

toski á Flemish Cap at gera – talan er um part av ein ES-heildarkvotu av toski.  

 

Eftirsum talan er um veiðu av fremmandari heildarkvotu, so er ikki tørvur á hesi broyting. Í øðrum 

lagi og í tann mun Fiskimálaráðið ikki er samt í hesum, so mælir MÚ til, at henda broyting verður 

flutt og sett inn saman við broyting 1 í hesum lógaruppskoti (broyting í allýsing av heildarkvotu).  

 

Tað gevur lítla meining við atliti at greiðum lógarreglum og rættartrygd, at kvotur/rættindi liggja 

slødd runt í lógini og tað ikki framgongur av sjálvari allýsingum av hugtakinum, hvussu hesar kvot-

ur innganga í samlaðu skipanina av rættindum/kvotum. 

 

Broyting 8 (eygleiðarar umborð á skipum) 

 

MÚ hevur hesa viðmerking: 

 

MÚ mælir til eina skipan, har øðrumegin kravið um at hava eygleiðarar umborð og hinumegin 

gjaldið fyri eygleiðarar verða hildin hvørt fyri seg.  
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Tað er óheppið, at rættindahavari rindar honum ella henni, ið skal hava eftirlit við honum.  

 

Landsstýrismaðurin skal hava greiðar heimildir at áleggja skipum at hava eygleiðarar umborð, men 

kostnaðurin fyri eygleiðing eigur á ongan hátt at vera eitt gjald, sum verður álagt einstaka skipinum.  

 

Broyting 25 (§§ 75-79) 

 

§ 79. 

 

MÚ hevur hesa viðmerking 

 

Sjálvt smáar lógarbroytingar kunnu yvir tíð viðføra, at stórar innanhýsis forskjótingar av rættar-

støðum íkoma ótilætlað. MÚ skal í hesum sambandi vísa til Løgtingsmál nr. 65/2001 (Løgtingslóg 

nr. 38 frá 26. mars 2002): 
 

“Høvuðsreglan í verandi skipan er, at eisini teir smærru útróðrarbátarnir í bólki 5 bæði skulu hava 

veiðiloyvi og fiskiloyvi fyri at kunna avreiða.  
...... 

Til tess at gera skipanina við smábátum einfaldari og smidligari, verður tí skotið upp, at útróðrar-

bátar undir 15 tons verða undantiknir høvuðsregluni um, at øll fiskifør skulu hava veiðiloyvi. 
 

Uppskotið miðar ímóti, at fiskifør í bólki 5 í framtíðini bert skulu hava fiskiloyvi. Fiskiloyvini skulu tó 
hava somu støðu sum veiðiloyvi hava og skulu viðgerast eftir somu reglum sum veiðiloyvi, ….. 

 

Við tilvísing til omanfyristandandi skal MÚ í fyrsta lagi heita á Fiskimálaráðið um at broyta orð-

ingarnar í § 79, stk. 3 og 4. 

 

§ 79, stk. 3: tríggjar mánaða reglan verður tikin burtur. Innsett verður: “somu reglur verða galdandi 

fyri rættindahavarar í bólki 5, sum galda fyri rættindahavarar í bólki 2, 3 og 4”. 

 

§ 79, stk. 4: verður strikað ella nýggj orðing innsett: “Reglur og mannagongdir eru tær somu, sum 

galda fyri fiskifør í bólkunum 2, 3 og 4”.    

 

Annars viðvíkjandi broytingunum nr. 25 (§§ 75-78) 

Grundgevingin fyri hesi lógarbroyting er sambært Fiskimálaráðnum tann, at verandi lógartekstur 

um avhending av rættindum í fiskidagaskipanini ikki nóg væl leggur upp fyri, at skipanin við veiði-

loyvum er avtikin, og at veiðirættindini ikki longur eru knýtt at ávísum fiskifari. Tí er tørvur á at 

gera regulverkið á økinum greiðari. 

 

Av serligu viðmerkingunum framgongur m.a. sitat: 
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At verandi lógartekstur ikki nóg væl leggur upp fyri, at tá lógin um fyrisiting av sjófeingi fekk gildi, 
datt skipanin við veiðiloyvum burtur og at veiðirættindini ikki longur eru knýtt at ávísum fiskifari, men 

at ávísum felag ella einstaklingi  

 

Grundsjónarmiðið er, at við nýggju sjófeingislógini er sjálvur rætturin at fiska í fiskidagaskipanini 

loystur frá ávísa skipinum. Við atliti at reglum um fiskiorku o.til., eru fiskidagarnir [fiskirættindi] 

tó framvegis knýttur av ávísum fiskifari við ávísari fiskiorku. 

 

Hetta er sama próvgrund, sum verður nýtt í viðmerkingunum fyri “teknisku” broytingini í nr. 6 í 

hesum lógaruppskoti. 

Haraftrat verður orðingin “ella eigara av fiskifari undir føroyskum flaggi” strikað, so at teksturin er í 
samsvari við grundregluna um, at rættindi ikki eru knytt at ávísum fiskifari. 

 

MÚ hevur hesa viðmerking. 

 

MÚ er av teirri uppfatan, at ódokumenteraða uppáhaldið hjá Fiskimálaráðnum sum tað framstendur, 

nevnliga at rætturin at veiða nú eru vorðin loystur frá stáli ella ávísum stáli, er beinleiðis skeivt. 

 

Kjarnin í lógini er, at rætturin at veiða síðani 1994 nettup hevur fylgt fiskirættindum óheftur av stáli 

ella ávísum stáli, og fiskirættindi hava altíð ligið hjá ávísum persónum og feløgum.  

 

At rætturin at veiða fylgir fiskirættindunum og ikki fiskifari er logiskt. Um eigarin av fiskifari t.d. 

Venusi hevði avhendað/selt síni fiskirættindi (fiskidagar) til annað felag uttan tó at avhenda/selja 

fiskifarið Venus, so hevði fiskifarið sum so framvegis eina góðkenning (veiðiloyv) sum línubátur 

(bólkur 3), men rætturin at veiða varð burtur, eftirsum rætturin at veiða sum ein sjálvfylgja fylgdi 

við avhendaðu fiskirættindunum.  

 

Í LUM máli nr.: 200100004, s. 16 førir Fiskimálaráðið t.d. fram: 

Til fundin vóru møttir: vegna Fiskimálastýrið: (L), (M) og (N). vegna umboðsmannin: Joen H. 
Andreassen (JHA) og Johnhard Klettheyggj (JK). Ymsu hugtøkini í lógini um vinnuligan fiskiskap 

vóru umrødd, og (L) greiddi frá, at heitið: 

  

  Veiðiloyvi sum stavar frá 1987 og er ein góðkenning, sum knýtir seg afturat tí einstaka skipinum / 

bátinum. 
 

Fiskiloyvi, sum viðvíkur sjálvum fiskirættindunum og er knýtt at tí einstaka persóninum / felagnum, 

men sum er óheft av tí einstaka fiskifarinum.  
 

Tað er tískil rættindahavarin og ikki landsstýrismaðurin, sum sambært lógina einsamallur tekur av-

gerð um, til hvat fiskifar rætturin at veiða (fiskiloyvið) skal knýtast og harvið eisini við hvørjum 

fiskifari, einstaki rættindahavarin ynskir at gagnnýta síni tøku fiskirættindi. 
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Hinvegin so ásetti lógin, at gagnnýtsla av ávísum fiskirættindum treytaðu ávísa góðkenning (veiði-

loyvi) av ávísa fiskikifarinum. Línabátarættindi kravdu eina ávísa góðkenning, partrolararættindi 

eina aðra o.s.v. Hesin systematikkur framgekk av § 12 í løgtingslóg nr. 84 frá 6. juni 1997: 

 

Skip við veiðiloyvi [góðkenning samsvarandi § 5, stk. 3] til fiskiskap á føroysku landleiðunum hava 

rætt til fiskiloyvi á føroysku landleiðunum samsvarandi teirra veiðiloyvum og skip við avvarðandi 

veiðiloyvi á fjarleiðum hava rætt til fiskiloyvi … samsvarandi rættindinum í veiðiloyvinum ….  

 

Rætturin til fiskiloyvi er sjálvandi bert til tey fiskirættindi (kvotur 1994-1996 og kvotur/fiskidagar 

1996 -2017), sum einstakað felagið varðar av og tískil hevði rætt at veiða. Eitt fiskifar við veiði-

loyvi (ávísari góðkenning), men har eigarin (persónur ella felag) hevði avhendað síni fiskirættindi 

hevði ongan rætt til fiskiloyvi hóast fiskifarið hevði veiðiloyvi samsvarandi LVF § 5, stk. 3 

 

Rætturin at veiða  

Rætturin at veiða er í báðum lógum allýstur sum fiskiloyvi, sum landsstýrismaðurin (nú Vørn) um-

situr og útskrivar.  

 

Rætturin at veiða verður knýttur at ávísum fiskifari í teirri løtu landsstýrismaðurin (nú VØRN) út-

skrivar ávísa fiskiloyvið til ávísa fiskifarið og ikki fyrr enn tað. 

 

Rætturin at veiða verður í hvørjum einstøkum føri knýttur til tað fiskifarið, sum rættindahavin tekur 

avgerð um at, rættindini at veiða og harvið fiskirættindini skullu knýtast til. Landsstýrismaðurin 

umsitur hesa skipan. 

 

Í upprunalógini frá 1994 var rætturin at veiða allýstur sum: 

 

§ 5, stk. 4 Fiskiloyvi sambært hesi lóg er tann rættur, sum landsstýrismaðurin hevur latið eigara av 

ávísum fiskifari, sum hevur veiðuloyvi sambært stk. 3, at veiða ávíst fiskidagatal og/ella ávísa nøgd úr 

ávísum fiskastovnum á ávísum leiðum í ávísum fiskiári.  

Viðmerkingar: Fiskiloyvi vísir veiðirættindi í einum fiskiári hjá ávísum skipaeigara og hvørjum 

fiskifari hann kann veiða við. Fiskiloyvi kunnu broytast til ávísar freistir í árinum, kvotur kunnu 

keypast, seljast ella leigast 3 ferðir um árið til tær ymisku fiskitíðirnar í árinum (vár-, summar- og 

heystróður.) 

(løgtingstíðindi 1990, s. 390) 

 

Í lógini um vinnuligan fiskskap í 2017 var eitt fiskiloyvi allýst sum: 

 

§ 5, Stk. 4.  Fiskiloyvi sambært hesi lóg er tann rættur, sum landsstýrismaðurin hevur latið eigara av 

ávísum fiskifari, sum hevur veiðuloyvi sambært stk. 3, at veiða ávíst fiskidagatal og/ella ávísa nøgd úr 

ávísum fiskastovnum á ávísum leiðum í ávísum fiskiári. Fyri fiskifør, ið koma undir bólk 5 sambært § 

28, stk. 1, krevst tó ikki veiðiloyvi fyri at fáa tillutað fiskiloyvi. (sí broyting §79) 
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Fiskiloyvi kann eisini verða latið eigara av fiskifari, sum ikki hevur veiðiloyvi sambært stk. 3, soleiðis 

at veitt verða fyribils ella avmarkað rættindi at veiða ávísa nøgd/dagatal úr fiskastovnum á ávísum 

leiðum í ávísum fiskiári. 

 

Fiskimálaráðið um fiskiloyvi í frágreiðing til løgtingi í Løgtingsmáli nr. 101-04/2000 í brotinum 

”Søguligt basýni” s. 17:  

Fiskiloyvi verður latið eigara av fiskifari og tilskilar, hvussu nógvar fiskidagar ella, hvussu stóra 

kvotu fiskifarið hevur av ávísum fiskasløgum á ávísum leiðum. Høvuðsreglan er, at viðkomandi fiskifar 

skal hava veiðiloyvi, men í lógini er eisini heimild at lata eigara av fiskifari, sum ikki hevur veiðiloyv-
ið, fiskiloyvi, soleiðis at veitt verða fyribils ella avmarkað rættindir at veiða ávísa nøgd/dagatal úr 

fiskastovnum á ávísum leiðum í ávísum fiskiári. Eigari av fiskifari við veiðiloyvi kann hava fleiri fiski-
loyvi til ymiskan fiskiskap.  

 

Tað er uppfatan hjá MÚ av lógini um vinnuligan fiskiskap, at rætturin av veiða nettup ikki er ‘knýtt 

at stálinum’, men at persónum og feløgum. Sum sæst omanfyri, so er hetta sjónarmið eisini í sam-

svari við tað, sum ráðið sjálvt hevur ført fram. 

  

Tí setur MÚ spurningurin, hvat tað er, sum Fiskimálaráðið roynir at siga, tá ført verður fram, at 

rætturin at veiða í gomlu skipanini lá hjá ávísa fiskifarinum og ikki hjá ávísa felagnum, og at rætt-

urin at veiða fylgdi ávísa fiskifarinum og ikki ávísu fiskirættindunum?  

 

Um viðurskiftini eru soleiðis, sum Fiskimálaráðið framsetur, so er spurningurin: hvussu, nær og 

hvar í lógini um vinnuligan fiskiskap var rætturin at veiða fluttur til ávísa fiskifarinum óheft av 

rættindahavanum og fiskirættindum? 

 

Fiskimálaráðið førir tað fram sum nakað avgerandi nýtt í skiftinum frá lógini um vinnuligan fiski-

skap til lógina um fyrisiting av sjófeingi, at ‘fiskirættindini eru loyst frá stálinum’, sum tað er farið 

at eita í almenna orðaskiftinum. Tí er MÚ av teirri uppfatan, at tað má vera eitt krav, at vit – í eini 

skiftistíð við tillagingum í hesi nýggju  lógini við atliti at greiðum lógarkarmun og harvið rættar-

trygd – ikki eru í iva um, hvat tað er vit broyta: frá hvørjum og til hvat, við hvørjum endamáli og 

við hvørjum fylgjum. 

 

Tað er uppfatanin hjá MÚ, at Fiskimálaráðið við hesi lógarbroyting als ikki livir upp til hesi krøv og 

tískil ikki ger tað, sum krevst til at tryggja greiðar lógarkarmar – heldur ikki rættindahavarum í 

bólkunum 4 A og 4B og 5A og 5 B. Tvørturímóti!  

 

Vegna MÚ 

Óli Jacobsen 
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