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Løgtingsmál nr. xx/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting 
av sjófeingi (Brúksskylda, menningarkvotur, rættindi í fiskidagaskipanini og aðrar 
tillagingar, rættingar og fylgibroytingar) 
 
Faroe Origin loyvir sær hervið at gera viðmerkingar til broytingarnar í ætlanunum viðvíkjandi 
uppboðssølu av veiddum fiski. 
Faroe Origin er eitt felag við 6 skipum í bólki 2, tveimum framleiðsluvirkjum og egnari sølu- og 
marknaðardeild. Samanlagt eru uml. 200 fólk í samtakinum. Vit hava skipað okkum soleiðis, at 
fiskiskapur, framleiðsla og søla verður neyvt planløgd. Sum dømi kann nevnast, at vit selja fesk fløk og 
feskar nakkar til marknaðirnar í Europa, sum verða fiskaðir í inniverandi túri. Vit hava gott samskifti við 
okkara skip, so vit vita neyvt um nøgdir, støddir, góðsku o.a. Hesir upplýsingar gera, at vit kunna bjóða 
úrdráttir frá veidda fiskinum út til kundarnar í Europa. Tað er lítið at ivast í at hesin leisturin gevur besta 
prísin og bestu virðisøkingina av tilfeinginum. 
 
Um vit á uppboðssølu skulu selja okkara tilfeingi til aðrar at virka ella til aðrar at útflyta sum heilan fisk, 
so mugu vit keypa tilsvarandi nøgd. Fyri okkum gevur hetta als onga meining. Vit missa tamarhaldið á 
góðskuni tí vit mugu keypa fisk, sum vit ikki kenna. Hetta verður eitt stórt afturstig við okkara áhaldandi 
arbeiði at betra um góðskuna á tilfeinginum, og vit mugu mest sannlíkt gevast við at bjóða okkara 
kundum feskar úrdráttir. Hetta er stórt spell, og gevur ikki meining. 
 
Vit hava longu nú stórar avbjóðingar við at hava støðugt arbeiði til okkara starvsfólk. Upsaveiðan er á 
sera lágum støði í løtuni, sum ger tað trupult at hava arbeiði hvønn dag. Um vit við lóg skulu selja okkara 
fisk, so verður hendan støðan bara at versna. Vit koma at missa enn fleiri starvsfólk og roknast kann við 
at vit mugu gevast við okkara framleiðslu. Tað ber ikki til at hava framleiðslu uttan góð fólk og støðugt 
arbeiði. Tænir tað nøkrum endamálið í sær sjálvum at okkara fólk skal fáa løn úr fiskavirkisskipanini, so at 
onnur fólk kunnu fara til arbeiðis onkra aðrastaðni? 
 
Spurningur kann eisini setast við,  um endamálið við at føroysk fiskavirki ikki hava møguleika til at keypa 
verður rokkin, við at lóggeva ávísa nøgd um uppboðssølu. Royndirnar vísa, at útflytararnir av heilum 
óvirkaðum fiski keypa stórar partar av fiskinum, sum verður seldur á uppboðssøluni. Tað er væl hugsandi 
at enn størri nøgdir av veiddum fiski, sum skal seljast um uppboðssølu, verður keypt av umboðsmonnum, 
sum selja fiskin óvirkaðan av landinum. 
Hetta er ikki í trá við ætlaninar um virðisøking í Føroyum, og lagnan hjá føroysku fiskavirkjunum hongur í 
einum tunnum trái. 
 
Faroe Origin við við hesum skrivi harðliga mótmæla  at lóggeva veiddan fisk um uppboðssølu. So vítt vit 
skilja uppskotið, so er ætlanin at tað í kunngerð skal ásetast hvat minstiprísurin á fiskinum skal verða. 
Bert fiskur, sum verður seldur, verður taldur við í tey 25%.  Hvør skal áseta minstaprísin?  Hvussu er 
ætlanin at gera hetta? Hvat er meiningin við hesum? Verður hetta gjørt fyri at útflyta enn meira av 
óvirkaðum fiski ella fyri at lóggeva fisk til tey virki, sum ikki hava nakað tilknýti til skip? 
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