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Viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 
fyrisiting av sjófeingi. 
 
 
Vørn hevur fylgjandi viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg 

um fyrisiting av sjófeingi, dagfest 30. januar 2019. 

 

Til nr. 1 

Orðingin í  § 3, stk. 1, nr. 13, 2. pkt. var broytt í apríl 2018, og ætlanin er at broyta hana 

aftur nú, men Vørn metir ikki, at broytingin ger orðingina greiðari.  

Orðingin: “Kvota, ið er sett av til hjáveiðu, rannsóknir, royndarfiskiskap og 

menningarætlanir, verður ikki roknað uppí heildarkvotu” inniheldur ov nógv heiti, ið ikki 

eru nóg greið.  

 

Vørn er av tí fatan, at tað skal vera møguligt hjá almenninginum at gjøgnumskoða, 

hvussu nógv verður selt á uppboði sbrt. §§ 14-17. Til hetta krevst, at ein kennir 

heildarkvotuna. Vørn skal tí mæla til, at tað gerst púra greitt, hvussu heildarkvotan 

verður roknað og eisini, at heildarkvotan verður almannakunngjørd. Allýsingin av 

heildarkvotu varð broytt við lóg um fyrisiting av sjófeingi í mun til lóg um vinnuligan 

fiskiskap. Tískil hevur tað enn størri týdning, at tað gerst meira greitt, hvat heildarkvota 

er. 

 

Í fyrsta lagi metir Vørn, at tað er ógreitt, hvussu nógv verður sett av til “hjáveiðu”. Hetta 

er ikki lýst ella fráboðað. 

 



 

 

 

síða 2 av 5 

Í øðrum lagi metir Vørn, at tað er ógreitt, tá víst verður til “rannsóknir”. § 61 í lógini 

hevur eina yvirskrift við heitinum “Fiskirannsóknir og havrannsóknir”. Sbrt. stk. 2 hevur 

Havstovan loyvi at gera vísindaligar rannsóknir. Sbrt. stk. 3, kann landsstýrismaðurin 

lata fiskiloyvi sum samsýning fyri at gera rannsóknir fyri Havstovuna. § 11 í galdandi 

makrelkunngerð ásetur: “Av kvotuni til fiskifør undir føroyskum flaggi, sambært § 3, stk. 1, 

verða 1900 tons sett av til Havstovuna at nýta sum samsýning í sambandi við vísindaligar 

fiskirannsóknir á føroysku landleiðunum”. Tað er ikki greitt um, henda 

makrelsamsýningin er sbrt. stk. 2 ella stk. 3 í lógini, men tá kunngerðin vísur til 

heimildina § 61, stk. 3, er spurningurin um nakað er sett av ella seinni kann setast av til 

vísindaligar rannsóknir sbrt. stk. 2. Undir øllum førum eigur “rannsóknir” at vera orðað 

øðrvísi ella eigur at vera víst til eina ávísa lógaráseting. 

 

Í triðja lagi metir Vørn, at tað er ógreitt, tá víst verður til “royndarfiskiskap”. Vørn mælir 

sum heild til, at § 58 í lógini verður gjørd greiðari. Heiti, sum verða nýtt, i greinini eru: 

“royndarfiskiskapur”, “fiskiskapur, sum liður í eini undirvísingarætlan”, “vinnuligar royndir 

og verkætlanir” og “royndarveiðu”. Heitini verða ikki nýtt konsekvent í umsitingini. Tað 

er t.d. ivasamt, hvat tosað verður um, tá tað í makrelkunngerðini stendur “vinnuligar 

fiskiroyndir”. 

 

Vørn skal mæla til, at Fiskimálaráðið nýtir antin menningarkvotur ella menningarætlanir.  

Í løtuni verða bæði heitini nýtt í lógini og ymiskum uppritum. Hetta er óneyðugt og kann 

elva til misskiljingar. Í broytingaruppskotinum til broytingina í apríl 2018, varð 

“menningarætlanir” tikið úr orðingini í § 3, vísandi til at tað kundi misskiljast við 

menningarkvotur. Vørn skal tí mæla til, at orðið “menningarkvota” verður nýtt 

gjøgnumgangandi í lógini, tí hetta heitið verður nýtt í almenna kjakinum. 

 

Sum heild skal Vørn mæla til, at neyvar lógarávísingar verða settar inn, so tað gerst 

greitt og gjøgnumskygt, hvat skal trekkjast av. 

 

Til nr. 11 

Viðmerkingarnar á s. 14 til § 41, stk. 3 vísa á, at toskur í Islandi skal gerast upp fyri seg. 

Vørn skal bert vísa á, at hetta er ikki í tráð við kvotuna. Kvotan í Íslandi verður tillutað 
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sum ein heild, og toskur og brosma eru bert ein partur av heildini. Kvotan eitur 

botnfiskur, herav toskur og brosma. Tað kann sostatt ikki ásetast ein skylda at fiska t.d. 

toskin. 

 

Til nr. 14. 

Í síðsta pkt. í § 42, stk. 3 verður nevnt, at tað er einstaka fiskifari, sum avhendar. Vørn 

skal vísa á, at eitt fiskifar kann ikki avhenda. Tað er rættindahavarin, sum avhendar. 

 

Til nr. 16 

Vørn mælir til, at menningarkvotur verða undantiknir kravinum um uppboðssølu í § 50, 

stk. 1. Menningarkvota hevur sum oftast ítøkiligar ætlanir saman við ávísum virkjum. 

Tað fer sostatt í flestu førum at vera í stríð við ætlanina við menningarkvotuna at bjóða 

hana út til onnur virki. 

 

Vørn mælir eisini til, at bólkur 5 verður undantikin. Talan er um uml. 500 smábátar, og 

nøgdirnar eru so smáar, at arbeiðið at umsita ásetingina fyri henda bólk als ikki stendur 

mát við endamálið.  

 

Til nr. 17 

Sí viðmerkingar til § 58 undir nr. 1. 

 

Til nr. 18 

§ 60, stk. 1 og 5 nevnir “tøk føroysk kvota”. Vørn setur spurning við, hvat “tøk føroysk 

kvota” er. Hetta er ikki allýst í lóg ella kunngerð ella fráboðað alment.  

§ 60, stk. 1 nevnir bæði “tøk føroysk kvota” og “samlað føroysk kvota”. Heitini “føroysk 

kvota”, “samlað føroysk kvota” og “tøk føroysk kvota” eru ikki allýst í lógini, men øll verða 

nýtt av Fiskimálaráðnum. Vørn skal mæla til, at heiti og orðaval vera nýtt meira 

reglufast, so sleppast kann undan misskiljingum. 

 

Til nr. 19 

Endamálið við ásetingini í § 73, stk. 2 tykiskt at vera at “vekja upp” tær tilsagnir, sum 

gingu út í 2018. Vørn skal einans vísa á, at um eitt fiskifar er selt við fiskidagaloyvi í 
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2018, hava bæði seljari og keypari havt rætt til at fiska í 2018. Sostatt ber tað til, at tað 

eru enn fleiri loyvi enn upprunaliga ætlað, sum eisini hava rætt at fiska í 2019. Vørn skal 

sostatt mæla til, at greinin verður umorðað. 

 

Til nr. 25 

Ætlanin er at broyta §§ 75-79 í lógini, soleiðis at rætturin at fiska í fiskidagaskipani 

verður loystur frá ávísa fiskifarinum, og at rættindahavarin sjálvur skal kunna gera av, 

hvat fyri fiskifar, han nýtir at fiska sínar dagar við. Vørn skal í fyrstu atløgu vísa á, at 

hetta er ein rættilig stór broyting av fiskidagaskipanini. Tað fer at krevja eina umlegging 

av KT-skipanini hjá Vørn at halda skil á fiskiorkuni, tí í dag er alt skrásett á tað einkulta 

farið. Tað fer sostatt heldur ikki longur at bera til at rokna fiskidagar hjá tí einkulta 

farinum, men skal Vørn nú rokna fiskidagar av sjálvum loyvinum, sum kann vera fiskað 

av fleiri ymiskum fiskiførum. 

 

§ 75 vísur til tal av fiskiloyvum, sum rættindahavari hevði rætt til. Vørn metir at sami 

trupulleiki, sum víst varð til um § 73, stk. 2 omanfyri, kann gera seg galdandi her. Nær 

skal rættindahavarin hava havt rætt til fiskiloyvi? Um eitt fiskifar var selt í 

fiskidagaskipanini við fiskiloyvi eru 2 rættindahavarir, sum høvdu rætt til fiskiloyvi í 

2018 til sama fiskifar. Um ein rættindahavari t.d. hevur átt 5 fiskifør í fiskidagaskipanini 

í 2018, men nú einans eigur eitt, hevur hann so enn rætt til 5 fiskiloyvi í 2019? 

 

§ 77 umhandlar fiskiorku. Vørn skal í fyrstu atløgu gera vart við at núverandi kunngerð 

um fiskiorku ikki er tíðarhóskandi og er tað alneyðugt at lýsa eina nýggja kunngerð 

skjótast gjørligt. Vørn skal í næstu atløgu viðmerkja, at sum núverandi kunngerð um 

flyting av fiskiloyvum í bólki 5 er orðað, so skulu skrásettir upplýsingar nýtast, tá 

fiskiloyvi skulu flytast. Sjóvinnustýrið hevur gjørt Vørn varugt við at skrásetta støddin 

fyri smábátar í bólki 5 er ikki eftirfarandi. Mannagongdin, sum Vørn hevur skilt tað, er 

tann, at umsøkjari sjálvur upplýsir mátini á bátinum, ið skal skrásetast. Tað verður ikki 

eftirkannað, um upplýsingarnar eru rættar. Tí hevur Sjóvinnustýrið frámælt Vørn at nýta 

hesar upplýsingar at rokna fiskiorku. Vørn hevur kunnað Fiskimálaráðið um hetta, og 

víst á, at Vørn ikki loyvir flyting av fiskiloyvum í bólki 5, uttan so, at góðkent málibræv 

fyriliggur. Hetta kann tó vera ein dýr loysn, ið møguliga ikki stendur mát við endamálið í 
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lógini. Vørn metir tó hetta verða einasti mátin at tryggja, at upplýstu mátini eru røtt. Tí 

skal Vørn heita á Fiskimálaráðið at hava hetta í huga, nú tá broytingar verða gjørdar á 

økinum. 

 

§§ 77-78 nevna  avhending og flyting av fiskidøgum. Vørn metir tað vera óheppið, at 

lógin ikki nágreinar, hvat munurin er á hesum. Tað er serliga óheppið, tá § 78, stk. 1, 1 

pkt. nevnir “avhending” og 3. pkt. nevnir “flyting”. Sostatt tykist tað vera møguligt at 

avhenda frá farið við framtøkumegi minni enn 500 HK til far við størri framtøkumegi 

enn 500 HK, men ikki at flyta. Sami trupulleiki kann stinga seg upp við § 78, stk. 3, sum 

ásetur at fiskidagar kunnu avhendast millum bólkarnar, tá 3 mðr eru eftir av árinum. 

Spurningurin er so, um tað er  møguligt at “flyta” dagar áðrenn ella aftaná 3 mðr.-

grensuna? Hetta er ikki nóg greitt. Vørn skal tí mæla til, at heitini “avhending” og 

“flyting” vera nýtt meira reglufast. Vørn kann viðmerkja, at Vørn er av tí kláru fatan, at 

avhending er millum rættindahavarir og flyting er millum fiskiloyvi. 

 

Vørn skal vísa á, at § 79 og § 43 ikki eru í samsvar. Sambært § 43 kunnu fiskidagar í bólki 

4 latnir sbrt. §§ 73-74 ikki avhendast, men sbrt. § 79 kunnu teir avhendast. Vørn skal 

mæla til, at gildiskoman fyri § 43 verður útsett til 1. januar 2020. 

 

 
 
Vinarliga 

 
Jan Klein Olsen 


