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Hoyringsskriv til broytingar í lóg um fyrisiting av sjófeingi 

 

 

 

Føroya Reiðarafelag hevur fingið uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi 

(brúksskylda, menningarkvotur, rættindi í fiskidagaskipanini og aðrar tillagingar, rættingar og fylgibroytingar) 

til hoyring og hevur í fyrsta umfari hesar viðmerkingar. 

 

 

Reglur um fiskiorku og tilsagnir 

Reiðarafelagið mælir til, at fiskidagaskipanin heldur áfram, og at kvotaskipanin verður strikað úr lóg um 

sjófeingi. Reiðarafelagið mælir til, at hildið verður fast við fiskidagaskipanina, og at kvotaskipanin verður 

avtikin í lóg um fyrisiting av sjófeingi. Fiskivinnan kann ikki liva við, at tann grundleggjandi skipanin, sum 

fiskiskapurin undir Føroyum verður skipaður eftir, verður broytt ferð eftir ferð við stuttum tíðarkarmi 

frameftir. Hetta elvir til eina stóra óvissu um tær treytir, sum vinnan skal virka undir í framtíðini. Tí átti 

kvotaskipanin at verið avtikin í sama viðfangi. 

Vísast skal á, at eingin kunngerð er í løtuni galdandi viðvíkjandi umrokning av fiskiorku, tá ið fiskidagar verða 

avhendir og fluttir millum fiskifør. Hetta er ein grundleggjandi fortreyt, sum eigur at vera greið fyri øllum 

pørtum, sum virka undir fiskidagaskipanini. Hendan kunngerðin er óivað ávegis, men týdningarmikið er eisini, 

at hesi viðurskifti viðvíkjandi umrokningarvirði er hampuliga greið fyri øllum pørtum í samband við avhending 

av fiskidøgum. 

 

Uppboðssøla av veiddum fiski 

Tikið verður ikki undir við broytingum í ásetingini um reglur fyri uppboðssølu av veiddum fiski, og mælt verður 

til, at hesar broytingar verða strikaðar. Reiðarafelagið hevur áður víst á, at slíkar reglur eru skaðiligar og slítur 

sundur sambandið millum skip og virkir. Landsstýrismaðurin fær nú møguleika at seta ein hægstaprís fyri, 

nær ein last verður skrásett sum boðin út samsvarandi reglunum í §50, stk. 1. 



 

Fleiri virkir og skip eru antin savnað í einum felag ella hava samstarv um landing og sølu. Reiðaríið hevur í 

hesum føri ræði á allari virðisketuni frá veiðu, til virki og til kundan. Nýggju reglurnar kunnu elva til, at 

sambandið millum skip og virkir verður slitið ella órógvað. Slík krøv gera tað torført hjá virkjum at geva 

kundum trygd fyri støðugum veitingum og at gera langtíðar avtalur. Hetta kann hava neiligar avleiðingar fyri 

fleiri reiðarí, sum hava skipað sítt virksemi í samstarvi við virki á landi, og tað eggjar ikki til størri virðisøking. 

Havast skal í huga, at summi reiðarí og virkir hava undir verandi skipan skipað seg soleiðis, at ein vertikal 

integratión er farin fram, har skip og virkir eru bundin saman – í fleiri førum við hepnum úrsliti. 

Rávørugrundarlagið hjá hesum virkjum er nú hótt, og sambandið millum skip, virkir og kunda verður órógvað 

við hesum broytingum. 

Fyri summi fiskasløg og ávísa veiðu er bert ein møguligur keypari, og tí er einki endamál við at krevja, at 25% 

av ávísum fiskasløgum skulu bjóðast út umvegis uppboðssølu. 

Fiskivinnunýskipanarbólkurin mælti eisini beinleiðis frá at seta í verk kravda uppboðssølu av veiddum fiski 

(síða 147), og hendan lógarbroyting stríðir tískil ímóti hesum tilmæli. Ásetingin er enn eitt dømi um, at 

fiskivinnan skal stýrast í smálutum, soleiðis at torført verður hjá skipum og virkjum at leggja sína framleiðslu 

og sítt virksemi til rættis. 

Viðmerkingarnar eru harumframt sera torgreiddar viðvíkjandi spurninginum 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.  

Serligu viðmerkingarnar til ásetingina siga t.d., at “ætlanin við broytingini er at geva landsstýrismanninum 

heimild til í kunngerð at áseta, nær søla av veiðu um góðkenda uppboðssølu verður roknað uppí tey 25 

prosentini.” Hesar viðmerkingar benda á, at veiðan skal seljast umvegis góðkenda uppboðssølu, men kravið í 

§50, stk. 1 sigur, at veiðan skal bjóðast út umvegis góðkenda uppboðssølu. 

Orðið “sølutreytir” í §50, stk. 2 átti at verið broytt til “treytir”, soleiðis at eingin ivi er um, at kravið fevnir um, 

at 25% av veiðuni skal bjóðast út og ikki seljast umvegis góðkenda uppboðssølu. 

 

Uppboðssøla í Eysturgrønlandi 

Reiðarafelagið 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 lóg um sjófeingi, tí at talan er um nógvar ymiskar kvotur við 

ymiskum uppruna, sum víst eisini verður á í viðmerkingunum til lógaruppskotinum. 

Hesin trupulleiki verður ikki loystur við hesi lógarbroyting, og tí átti ásetingin at verið stríkað heldur enn 

útsett. Talan er um fleiri lutfalsliga lítlar kvotur, har av 15% skulu seljast á uppboðssølu, og tá er trupult at 

yvirhøvur síggja nakað endamál við at útluta hesi rættindi um eina uppboðssølu, eins og gjørt varð á Flemish 

Cap. Tí átti hendan uppboðssølan at verið strikað. 

 

 

 



 

Reglur um menningarkvotur 

Mest týðandi broytingin er, at metingarnevndin nú skal taka avgerðir um menningarkvotur. Áður hevur tað 

formliga verið landsstýrismaðurin, sum hevur tikið avgerð um menningarkvotur, men tann avgerðin verður 

nú flutt til metingarnevndina. Reiðarafelagið tekur ikki undir við, at avgerðin um menningarkvotur formliga 

verður latin Metingarnevndini at taka. Landsstýrismaðurin kann sjálvandi fylgja tilmælinum hjá 

metingarnevndini, men tað eigur at vera landsstýrismaðurin, sum formliga tekur hesa støðu. 
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