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Fiskivinnuráðið 

 

Fundur 2019/03 

 

Stutt frásøgn frá fundi í Fiskivinnuráðnum týsdagin 12. februar 2019 kl. 13.00-15.40 

 

 

Ad. 1 

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi. 

 

Fiskivinnuráðið vil frameftir at hava javntekst tøkan (jvbr. Rundskriv frá lógartænastuni um 

lógarsmíð), soleiðis at lættari er at gera viðmerkingar Hetta er serliga umráðandi tá 

broytingarnar eru nógvar (27). 

 

Føroya Fiskimannafelag vísir á, at uppboðssølan av veiðirættindum ikki er góð fyri haldførið í 

fiskivinnuni, og tí verður mælt til, at uppboðssøla av rættindum verður avtikin so skjótt sum 

møguligt. Tað eru sera nógvar neiligar avleiðingar av hesi skipan. Føroya Fiskimannafelag 

tekur hinvegin undir við, at 100% av veidda fiskinum verður seldur á uppboðssølu. 

 

Føroya Fiskimannafelag mælir eisini til, at veiðuloyvi skulu út aftur á skipini, so tað tryggjar 

vinnu og starvsfólk. Verandi lóg leggur upp til, at vinningurin verður tikin úr føroyska 

samfelagnum í 3. ella 4. liði. Í minsta lagi verður mælt til, at § 5 kemur inn aftur í lógina um 

sjófeingi í hesi orðing: 

 

§ 5. Fyri at bjóða upp á rættindi at veiða, at hava ræði á rættindum at veiða ella at 

gagnnýta rættindi krevst, at persónurin ella felagið hevur góðkenning frá 

landsstýrismanninum til at reka virksemi innan fiskivinnu, til einhvørja tíð er 

heimahoyrandi í Føroyum og lýkur treytirnar í §§ 6,7 og 9. 

Stk. 2. Rættindahavari skal í seinasta lagi 30 dagar eftir, at rættindini eru útvegað, vísa 

á fiskifar ella tilsøgn um fiskifar, sum skal hava fiskiloyvið sbrt. § 12 til kvotu ella teir 

fiskidagar, ið rættindini umfata. Eigarin av fiskifarinum skal lúka treytirnar 

samsvarandi §§ 6, 7 og 9.  

Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um góðkenning, sbrt. stk. 1 

 

Í aðrar mátar hevur Fiskivinnuráðið hesar viðmerkingar: 

 

Broyting nr. 1: 

Fiskivinnuráðið er av tí uppfatan, at tað er óheppið at geva hugtakinum “heildarkvota” eitt 

annað og nýtt innihald í mun til tað sum flest skilja sum heildarkvota: Sprotin allýsir 

heildarkvotu sum: Hámark fyri tí, sum er loyst at veiða av ávísum fiskaslagi á ávísum stað. 

 

Broyting nr. 2: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 3: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 4: Ongin viðmerking (teknisk broyting) 

 

Broyting nr. 5: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 6: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 7: Víst verður til viðmerkingina til broyting nr. 1. 

 



2 
 

Broyting nr. 8: Tað er avgerandi, at eygleiðarar eru óheftir. Fisk mælir til eina skipan har 

øðrumegin kravið at hava ein eygleiðara um, borð og hinumegin gjald fyri eygleiðari verða 

hildin hvør sær. Landsstýrismaðurin skal hava greiðar heimildir at áleggja skipum at hava 

eygleiðara umborð, men kostnaðurin fyri eygleiðara skal ikki vera gjald, sum er  álagt einstaka 

skipinum. Landið eigur at bera allan kostnaðin av eygleiðaraskipanini og boða reiðaríum frá í 

góðari tíð, so viðurskifti kunnu leggjast til rættis á bestan hátt. 

 

Broyting nr. 9: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 10-12: 

Ósamsvar er millum lógaruppskot og serliga viðmerkingar; lógarteksturin hevur eina broyting 

í stk. 1, meðan viðmerkingarnar umrøða tvær broytingar. 

 

Broyting nr. 13: 

Fiskivinnuráðið sóknast eftir greiðari grundgeving fyri, hví neyðugt er fyri ymiskum sløgum 

av brúksskildu fyri ymisk rættindi.  

 

Broyting nr. 14: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 15: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr.16:  

Tikið verður ikki undir við broytingum í ásetingini um reglur fyri uppboðssølu av veiddum 

fiski, og mælt verður til, at hesar broytingar verða strikaðar.  

 

Landsstýrismaðurin fær nú møguleika at seta ein hægstaprís fyri, nær ein last verður skrásett 

sum boðin út samsvarandi reglunum í §50, stk. 1. Ásetingin er eitt dømi um, at fiskivinnan 

verður stýrd í smálutum, soleiðis at torført verður hjá skipum og virkjum at leggja sína 

framleiðslu og sítt virksemi til rættis. 

Viðmerkingarnar eru harumframt sera torgreiddar um, hvussu 25%-markið skal roknast út fyri 

hvørt skipið. Hesar viðmerkingar eiga at vera greiðari, soleiðis at eingin ivi er um, nær ein last 

kann roknast uppí tey 25 prosentini, sum hvørt skipið skal bjóða út á hvørjum ári. 

Fiskivinnunýskipanarbólkurin mælir eisini beinleiðis frá at seta í verk kravda uppboðssølu av 

veiddum fiski (síða 147), og hendan lógarbroyting stríðir tískil ímóti hesum tilmæli. 

 

Broyting nr. 17: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 18: Ongin viðmerking 

Fiskivinnuráðið mælir frá at flyta avgerðina frá landsstýrismanninum til metingarnevndina, tí 

at metingarnevndina stendur ikki til svars fyri nøkrum. 

Fiskivinnuráðið tekur undir við, at innlitið er avmarkað vegna handilsloynidómar. Kortini 

heldur Fiskivinnuráðið, at innlit skal vera í, hvør søkir, tí talan er um stór virði, og ein ávísur 

opinleiki má krevjast. 

 

Broyting nr. 19: Ongin viðmerking 

Fiskivinnuráðið mælir eins og áður til at fiskidagarnir halda á fram fyri ávísar skipabólkar. 

 

Broyting nr. 20-23: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 24: Ongin viðmerking  

 

Broyting nr. 25: 
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Mælt verður til, at fiskidagaskipanin í lóg um fyrisiting av sjófeingi heldur fram, soleiðis at 

karmarnir kring virksemið hjá skipunum í bólki 2 og 3 verður púra greiðir. Talan er um eina 

stóra óvissu, sum hesin parturin av flotanum hevur livað undir seinastu tvey árini. Hetta merkir, 

at torført er at meta um, hvørjir karmar verða galdandi fyri hendan bólkin frameftir. Tí eigur 

fiskidagaskipanin at halda fram, og kvotaskipanin eigur at verða strikað. Tað er ikki haldført, 

at reglurnar fyri hendan bólkin skulu broytast á hvørjum ári, og tað hevur við sær, at reiðaríini 

ikki tora at gera íløgur og at skifta skipini út. 

 

Broyting nr. 26: Ongin viðmerking 

 

Broyting nr. 27: Uppboðssøla av botnfiski í Grønlandi: 

Fiskivinnuráðið mælir í fyrsta lagi til at avtaka uppboðssølu av fiskirættindum í 

Eysturgrønlandi, men í øðrum lagi verður tikið undir við, at uppboðssøla av hesum rættindum 

verður útsett til 2020. Tó er enn ikki greitt, hvussu hesar kvotur skulu seljast sambært lógini, tí 

at talan er um nógvar ymiskar kvotur við ymiskum uppruna, sum víst verður á í 

viðmerkingunum til lógaruppskotinum. 

Talan er um fleiri lutfalsliga lítlar kvotur, har av 15% skulu seljast á uppboðssølu, og tá gevur 

tað onga meining at útluta rættindi um eina uppboðssølu. 

 

Feløgini í Fiskivinnuráðnum senda eisini Fiskimálaráðnum hoyringsskriv hvør sær.  

 

 


