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Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi 

(Brúksskylda, menningarkvotur, rættindi í fiskidagaskipanini og aðrar tillagingar, rættingar 

og fylgibroytingar) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 

2017 um fyrisiting av sjófeingi, sum broytt 

við løgtingslóg nr. 33 frá 20. apríl 2018, 

løgtingslóg nr. 162 frá 21. desember 2018, 

løgtingslóg nr. 178 frá 21. desember 2018 

og løgtingslóg nr. 186 frá 21. desember 

2018, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 3, nr. 13 verður orðað soleiðis: 

“13) Heildarkvota: Tann nøgd av 

livandi sjófeingi, í tonsum, sum 

persónar ella feløg, ella eigarar av 

fiskifari undir føroyskum flaggi 

hava rættindi at veiða av í 

kvotuskipan í einum fiskiári. 

Kvota, ið er sett av til hjáveiðu, 

rannsóknir, royndarfiskiskap og 

menningarkvota, verður ikki 

roknað upp í heildarkvotu. Egin 

árskvota, sum rættindahavara er 

loyvt at flyta millum ár, og 

felagskvotur, sum verða fluttar 

rættindahavarum millum ár, eru 

ikki at rokna sum partur av 

heildarkvotuni tað árið, sum 

kvotan verður flutt til.” 

 

2. Í § 3 verða sum nr. 23 og 24 sett: 

“23) Flyting av fiskirættindum: 

Fiskirættindi hjá sama 

rættindahavara verða flutt millum 

ymisk fiskifør. 

24) Avhending av fiskirættindum: 

Fiskirættindi verða avhendað 

øðrum persóni ella felag.” 

 

3. Í § 12, stk. 3, 1. pkt. verður 

“fútarættaravgerð” broytt til: 

“skiftirættaravgerð”. 

 

4. Í § 17, stk. 3, 1. pkt. verður tvær staðni 

“í 2019” broytt til: “í 2020”. 
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5. § 18, stk. 3, 1. pkt. verður orðað 

soleiðis: 

“Umframt nøgdirnar, sum, sambært § 

15, stk. 1, skulu bjóðast út sum 

sølukvota, kunnu rættindi, ið falla aftur 

til landið eftir hesi løgtingslóg, verða 

boðin út á uppboði sum sølukvota.”  

 

6. § 23, stk. 7 verður strikað.  

 

7. § 35, stk. 1, 1. pkt. verður orðað 

soleiðis: 

“Landsstýrismaðurin kann loyva 

persóni ella felag, fyri eitt fiskiár í 

senn, og uttan mun til ásetingarnar í §§ 

42 og 43, at býta um rættindi til 

fiskiskap, avmarkað til altjóða sjógv, 

sum eru tillutað sum egin árskvota ella 

egnir fiskidagar, við eigara av fiskifari 

undir fremmandum flaggi.” 

 

8. Í § 35 verður sum stk. 3 sett:  

“Stk. 3. Veiðirættindi, avmarkað til 

altjóða sjógv, sum eru fingin í umbýti 

sambært samtyktum í økisbundnum 

fiskiveiðifelagsskapum, verða ikki 

roknað upp í føroysku heildarkvotuna 

av viðkomandi fiskaslagi.” 

 

9. § 39, stk. 2, nr. 4 verður orðað soleiðis:  

“4) Skyldu at hava umborð eygleiðarar 

at gera kanningararbeiði í sambandi 

við fiskiveiðu. Farið ber 

útreiðslurnar til kost og innivist. 

Landsstýrismaðurin kann 

harumframt áleggja førunum at 

bera allar aðrar útreiðslur av 

eygleiðarum. Eygleiðarar hava 

loyvi at nýta samskiftisútgerðina 

umborð til tess at hava samband 

við Fiskiveiðieftirlitið og við aðrar 

myndugleikar.”  

 

10. Í § 39, stk. 4 verður aftan á 3. pkt. sum 

nýtt pkt. sett:  

“Landsstýrismaðurin kann loyva, at 

meira enn 10% av egnari árskvotu av 

norðhavssild og svartkjafti í 2018 kann 

flytast til at verða fiskað í 2019.” 

 

11. Í § 41, stk. 1, 1. pkt. verður “tvey ár” 

broytt til: “trý ár”. 

 

12. § 41, stk. 3 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 3. Nýtslan, sambært stk. 2, verður 

roknað av fiskidøgum ella kvotum, 

íroknað fiskidagar ella kvotur, keyptar 

og frároknað fiskidagar ella kvotur, 

seldar, sambært §§ 42 og 43. Gjørt 

verður upp fyri hvønn fiskiskap á 

ávísari fiskileið sær. Fyrsta tíðarskeiðið 

byrjar 1. januar 2018. Fyri rættindi 

sambært §§ 22-27 er byrjanin 1. januar 

2020.” 

 

13. Í § 41, stk. 4 verður “eftir umsókn” 

strikað. 

 

14. § 41, stk. 7 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 7. Brúksskyldan, sambært stk. 1 

og 2, fevnir ikki um rættindi, latin 

útróðrarbátum sambært § 27, nr. 3, og 

onnur rættindi, latin hesum bátum. 

Brúksskyldan fevnir heldur ikki um 

rættindi, keypt á uppboði, sambært §§ 

14-18. Rættindi, keypt á uppboði í 

2018 og 2019, eru eisini undantikin 

brúksskylduni sambært stk. 1 og 2.”  

 

15. § 42, stk. 3 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 3. Upp í 20% av egnum 

kvotuparti ella egnari árskvotu, roknað 

fyri hvørt fiskaslag sær, kunnu 

avhendast øðrum persóni ella felag fyri 

eitt ár í senn. Tílík avhending skal 

boðast frá alment eftir reglum, sum 

landsstýrismaðurin ásetir, við 

upplýsing um keypara, seljara, hvørji 

rættindi verða seld og kostnað. 

Landsstýrismaðurin kann geva 

undantak frá avmarkingini upp á 20%, 

tá talan er um heildarkvotur, sum í 

nøgd eru somikið lítlar og smábýttar, at 

grundarlag ikki verður mett at vera fyri 

skynsomum rakstri hjá tí, sum 

avhendar.” 

 

16. § 42, stk. 4 verður strikað.  

Stk. 5 verður eftir hetta stk. 4. 
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17. § 43, stk. 1, 2. pkt. verður orðað 

soleiðis:  

“Fiskidagar, sambært §§ 73 og 74, eru 

ikki fevndir av hesi áseting.” 

 

18. § 50, stk. 1, 2. pkt. verður orðað 

soleiðis:  

“Undantikin hesi treyt er veiða av 

rættindum, keypt á uppboðssølu 

sambært §§ 14-18, rættindi, latin 

sambært § 60, og rættindi, latin bólki 

5 sambært § 74, stk. 1, nr. 6.” 

 

19. Í § 58, stk. 6, 1. liður verður “verður” 

broytt til: “verið”. 

 

20. § 60 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 60. Ein partur av tøkari føroyskari 

kvotu kann verða settur av til at brúka 

sum liður í vinnuligum 

menningarætlanum kring landið. Latast 

kunnu í mesta lagi 8,5% av tøku 

føroysku kvotuni av ávísa 

fiskaslagnum. 

Stk. 2. Kvota, sambært stk. 1, kann 

latast til menningarætlanir, sum kunnu 

stuðla undir virðisøking av sjófeingi í 

ávísum øki í landinum, har atgongd til 

sjófeingi er avmarkað, ella 

arbeiðsloysið er stórt, samanborið við 

onnur øki í landinum, ella øki við 

støðugt minkandi fólkatali. 

Stk. 3. Kvota verður veitt eftir, at 

alment er lýst eftir umsóknum. Tá lýst 

verður eftir umsóknum, skal neyvt 

ásetast, hvørjar treytir eru fyri at fáa lut 

í kvotuni. Í treytunum skal dentur 

leggjast á, at kvota verður latin til 

virksemi og verkætlanir, ið stuðla 

undir menning, virðisøking, 

arbeiðsmøguleikar og 

inntøkumøguleikar í ávísa økinum 

sambært stk. 2. 

Stk. 4. Avgerðir um menningarkvotur 

verða tiknar av nevnd, ið 

landsstýrismaðurin tilnevnir sambært 

reglum, ásettar við heimild í stk. 7. 

Avgerðir hjá nevndini kunnu ikki 

kærast til annan 

fyrisitingarmyndugleika. Hóast 

avmarkingina í 2. pkt. kann 

landsstýrismaðurin við kunngerð seta 

kærunevnd í menningarkvotumálum, 

sum kann viðgera kærur um avgerðir 

hjá nevndini. Kærufreistin til 

kærunevndina í menningarkvotumálum 

er 4 vikur frá tí, at viðkomandi hevur 

fingið fráboðan um avgerðina. Um 

landsstýrismaðurin setir kærunevnd í 

menningarkvotumálum, kunnu 

avgerðirnar hjá kærunevndini ikki 

kærast til annan 

fyrisitingarmyndugleika. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann, eftir 

skrivligari umsókn frá rættindahavara, 

loyva, at menningarkvota kann verða 

flutt frá 2018 til 2019. Flutt 

menningarkvota verður ikki roknað 

sum partur av tøku føroysku kvotuni 

tað árið, ið kvotan verður flutt til. 

Stk. 6. Løgtingslóg um innlit í 

fyrisitingina er ikki galdandi fyri 

umsóknir við fylgiskjølum um 

menningarkvotu. 

Stk. 7. Landsstýrismaðurin ásetir nærri 

reglur um nevndina, mannagongd og 

treytir sambært ásetingunum í stk. 1-

5.” 

 

21. Í § 73 verður stk. 2 orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Loyvi at fiska undir 

fiskidagaskipan, sambært stk. 1, verður 

latið persóni ella felag, sum í 

tíðarskeiðinum 1. januar 2018 til 31. 

desember 2018 høvdu rætt til at fiska 

undir fiskidagaskipanini. Er rætturin 

latin øðrum persóni ella felag í nevnda 

tíðarskeiði, verður loyvið latið tí, ið 

hevði rættin 31. desember 2018.”  

 

22. § 74, stk. 1, nr. 3 verður orðað soleiðis: 

“3) Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 

15-40 tons á línuveiðu: 791 

fiskidagar.” 

 

23. Í § 74, stk. 1, nr. 4 verður “1.323 

fiskidagar” broytt til: “1.437 

fiskidagar”. 
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24. § 74, stk. 7, nr. 2 verður orðað soleiðis: 

“2) Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 

14-40 tons á línuveiðu: 70 

fiskidagar.”  

 

25. Í § 74, stk. 7, nr. 3 verður “117 

fiskidagar” broytt til: “127 fiskidagar”. 

 

26. Í § 74, stk. 9 og 10 verður “§ 79” 

broytt til: “§ 77”. 

 

27. Aftan á § 74, men áðrenn yvirskriftina 

yvir § 75, verður sett: 

 

“Tal av fiskiloyvum 

 

“§ 74 a. Í fiskiskapi undir 

fiskidagaskipan í bólkunum sambært § 

74, stk. 1, nr. 1-5 kann hvør 

rættindahavari í mesta lagi fáa 

fiskiloyvi, sum samsvarar við talið av 

fiskiførum, ið viðkomandi hevði rætt at 

fáa fiskiloyvi til í 2018. Er rætturin til 

loyvi í fiskidagaskipanini latin øðrum, 

verður talið av fiskiførum hjá hvørjum 

rættindahavara stillað samsvarandi. 

Stk. 2. Fiskiloyvi til fiskiskap í bólki 5, 

sambært § 74, stk. 1, nr. 6, kann latast 

eigara av báti, sum er skrásettur í 

Føroyum áðrenn 1. januar 1995, og 

sum ikki er ræðisavmarkaður ella 

hevur aðra avmarking til at reka 

vinnuligan fiskiskap, ella í 

tíðarskeiðinum frá 1. januar 1995 til 

31. august 2002 hevur fingið útskrivað 

fiskiloyvi ella hevur fingið flutt 

fiskiloyvi frá øðrum báti.” 

 

28. § 76 verður orðað soleiðis: 

“§ 76. Fiskiorkan í bólkunum sambært 

§ 74, stk. 1 skal ikki gerast størri, tá 

fiskidagar verða avhendir ella fluttir 

millum fiskifør, ella broytingar, sum 

ávirka fiskiorkuna, verða gjørdar við 

fiskifarið, sum dagarnir eru á.  

Stk. 2. Tá mett verður um fiskiorku, 

sambært stk. 1, er grundarlagið 

metingarvirðið fyri fiskiorku hjá 

fiskifarinum, ið fiskidagarnir verða 

fluttir frá ella seinast vóru á. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir nærri 

reglur um fiskiorku, og hvussu 

fiskiorka verður ásett og útroknað, 

grundað á veiðievni, mannagongd og 

treytir í umsiting av stk. 1 og 2.” 

 

29. Yvirskriftin yvir § 77 verður orðað 

soleiðis:  

 

“Avhending og flyting av fiskidøgum í 

bólkunum 2-4” 

 

30. § 77 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 77. Egnir fiskidagar kunnu í 2019 

avhendast øðrum rættindahavara, sum 

hevur rættindi í sama bólki, sambært § 

74, stk. 1 fyri 2019. Tó er ikki loyvt at 

avhenda ella flyta fiskidagar, ætlaðir til 

veiðu við húki, til veiðu við troli ella 

øvugt. Somuleiðis er ikki loyvt at 

avhenda ella flyta fiskidagar, ætlaðir til 

veiðu við húki við fiskifari, ið er minni 

enn 110 tons, til at brúka við fiskifari, 

størri enn 110 tons. Heldur ikki er 

loyvt at avhenda ella flyta fiskidagar, 

ætlaðir til veiðu við troli við fiskifari 

við framtøkumegi minni enn 500 HK, 

til at brúka við fiskifari við 

framtøkumegi 500 HK ella meira. 

Stk. 2. Avhendingin, sambært stk. 1, er 

treytað av, at rættindahavarin hevur 

brúkt í minsta lagi 60% av tillutaðu 

fiskidøgunum undanfarna fiskiár. 

Stk. 3. Fiskidagar kunnu, fyri 

tíðarskeiðið 1. oktober 2019 til 31. 

desember 2019, avhendast ella flytast 

millum bólkarnar, ásettir í § 74, stk. 1, 

undantikið til og frá bólki 5. Tó er ikki 

loyvt at avhenda ella flyta fiskidagar í 

bólki 4 A og bólki 4 B til bólk 4 T.  

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta 

treytir og nærri reglur um mannagongd 

fyri avhending og flyting av 

fiskidøgum sambært hesi grein. 

Reglurnar skulu áseta tað lutfalsliga 

virðið á fiskidøgum, grundað á 

veiðievni.” 
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31. § 78 og yvirskriftin yvir § 78 verða 

strikaðar. 

 

32. Yvirskriftin yvir § 79 verður orðað 

soleiðis:  

 

“Avhending og flyting av loyvum í 

bólki 5” 

 

33. § 79 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 79. Fiskiloyvi til fiskiskap í bólki 5, 

sambært § 74, stk. 1, nr. 6, kann flytast 

á annan bát uttan fiskiloyvi í sambandi 

við, at bátur verður skiftur út, treytað 

av, at fiskiorkan ikki økist.  

Stk. 2. Fiskiloyvi til fiskiskap í bólki 5, 

sambært § 74, stk. 1, nr. 6, kann 

avhendast øðrum í sambandi við, at 

bátur verður seldur og rættindini fylgja 

við.  

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann eftir 

umsókn veita eigara av fiskifari í bólki 

5, sambært § 74, stk. 1, nr. 6, sum 

verður tikið úr vinnuligum fiskiskapi, 

tilsøgn um, at fiskiloyvið innan tríggjar 

mánaðir kann flytast á annað fiskifar 

við somu ella minni fiskiorku. 

Landsstýrismaðurin kann í serligum 

førum víkja frá tríggjar mánaða 

tíðarfreistini. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um mannagongd og treytir 

fyri umsiting av hesi grein.” 

 

34. Í § 81, stk. 1, nr. 1 verður “§ 48, stk. 1” 

broytt til: “§ 48, stk. 1 og 2”. 

 

35. Í § 81, stk. 2 verður “§ 48, stk. 2” 

broytt til: “§ 48, stk. 3”. 

 

36. Í § 81, stk. 2 verður aftan á “§ 58, stk. 

5,” sett: “§ 60, stk. 7,”. 

 

37. § 90, stk. 1, 2. pkt. verður orðað 

soleiðis:  

“Samstundis fer úr gildi løgtingslóg nr. 

28 frá 10. mars 1994 um vinnuligan 

fiskiskap, tó koma § 15, stk. 1, nr. 5, 

og stk. 2, galdandi fyri nr. 5 í 

løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, í 

gildi 1. januar 2019, meðan § 15, stk. 

1, nr. 6, og stk. 2, galdandi fyri nr. 6 í 

løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, 

koma í gildi 1. januar 2020.” 

 

§ 2 

 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

Stk. 2. § 1, nr. 20 kemur í gildi 1. 

januar 2020. Tó kemur § 60, stk. 5 í 

gildi samsvarandi stk. 1. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Uppskot um at broyta lógina um fyrisiting av sjófeingi (sjófeingislógin) verður lagt fram, tí 

tørvur er á at tillaga og broyta lógartekstin, soleiðis at hann samsvarar endamáli og ætlan og 

verður greiðari at umsita.  

 

Sum tað fyrsta er staðfest, at verandi lógartekstur um avhending av rættindum í 

fiskidagaskipanini ikki nóg væl leggur upp fyri, at skipanin við veiðiloyvum er burtur, og at 

veiðirættindini ikki longur eru knýtt at ávísum fiskifari. Tí er tørvur á at gera regluverkið á 

økinum greiðari. 

 

Harnæst hava royndirnar við at umsita skipanina við menningarkvotum givið orsøk til at skjóta 

upp at broyta lógartekstin, so at reglurnar um leiklutin hjá nevndini og fyrisitingarliga 

mannagongdin eru greiðari. Eisini er skotið upp at áseta, at umsóknir um menningarkvotur ikki 

gerast almennar. Slík áseting er fyri at verja integritetin og handilsloynidómar, so vinnan ikki 

aftrar seg at søkja um menningarkvotu frameftir. 

 

Tørvur er somuleiðis á at broyta ásetingarnar um brúksskyldu á fiskirættindum, tí at verandi 

skylda verður mett at vera ov hørð og kann hava ótilætlaðar avleiðingar. 

 

Ásetingin, um at selja botnfiskin í Eysturgrønlandi á uppboði í 2019, verður útsett til at koma í 

gildi í 2020.  

 

Umframt hetta er tørvur á at nágreina og umorða ásetingar ymsastaðni í lógartekstinum. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Lógin um fyrisiting av sjófeingi kom í gildi 1. januar 2018. Í einum nýggjum og so 

rúgvismiklum lógarverki er skjótt, at okkurt kemur skeivt fyri, sum ger, at lógin ikki í øllum 

lutum virkar eftir ætlan. Tí er neyðugt at rætta og tillaga lógartekstin ta fyrstu tíðina. Hetta var 

gjørt í apríl 2018, tá Løgtingið samtykti broytingar í lógini. Síðani tá er staðfest, at tørvur eisini 

er á øðrum broytingum og stillingum.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at tillaga og broyta lógina, 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.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Hetta uppskotið um broytingar í lógini um fyrisiting av sjófeingi fevnir um:  

• Reglur um fiskiorku og flyting av rættindum í fiskidagaskipanini 

• Reglur um tilsøgn um at varðveita fiskirættindi 

• Reglur um menningarkvotur 

• Reglur um brúksskyldu á fiskirættindum 

• Uppboðssølu av botnfiski í Eysturgrønlandi 

• Aðrar tekniskar broytingar 

 

Reglur um fiskiorku og flyting av rættindum í fiskidagaskipanini 

Verandi reglur um at flyta rættindi í fiskidagaskipanini millum fiskifør leggja ikki nóg væl upp 

fyri, at skipanin við veiðiloyvum er burtur, og at veiðirættindini ikki longur eru knýtt at eigara 
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av ávísum fiskifari. Hetta hevur elvt til ivamál í umsitingini av lógini. Tí er skotið upp at broyta 

og nágreina lógarásetingarnar á økinum. 

 

Broytingaruppskotið ber í sær, at frameftir verða reglurnar um at flyta ella at avhenda rættindi í 

fiskidagaskipanini í føroyskum sjógvi í tveimum:  

 

Fyri rættindi í bólki 5, útróðrarbátar undir 15 tons, verða reglurnar um at flyta rættindi í 

høvuðsheitum tær somu sum í gomlu skipanini. Hetta ber í sær, at rættindini at fiska eru knýtt 

at eigara av ávísum báti. Eigarin kann flyta loyvi á annan bát í sambandi við útskifting. 

Somuleiðis ber til at selja bát við fiskiloyvi og á tann hátt avhenda rættin at fiska av felags 

fiskidøgum í bólki 5. 

 

Fyri hinar rættindabólkarnar í fiskidagaskipanini - t.e. í bólkunum 2-4 - koma reglurnar fyri at 

avhenda ella flyta fiskidagarættindi at byggja á grundregluna um, at rættindini at fiska ikki 

longur eru knýtt at ávísum fiskifari, men at ávísum persóni ella felag. Hetta merkir, at tað er 

sjálvur rætturin at fiska í fiskidagaskipanini, sum er loystur frá ávísa skipinum.  

 

Í fiskidagaskipanini skal regluverkið hava fyrilit fyri fiskiorku ella veiðievnunum hjá einstaka 

skipinum. Fiskiorkan hevur nógv at siga fyri, hvussu nógv hvørt fiskifar fær burturúr hvørjum 

fiskidegi og harvið eisini fyri veiðitrýstið á stovnararnar. Er endamálið í fyrisitingini av 

fiskiskapinum at hava góða stovnsrøkt, er neyðugt at hava tamarhald á fiskiorkuni, eisini tá 

fiskidagar verða fluttir millum fiskifør. Til samanberingar kann nevnast, at í fiskiskapi, sum er 

skipaður við hámarksveiðu og kvotum, er vanliga ikki neyðugt at hava reglur um fiskiorku, tí 

har hevur tað minni at siga, um rættindahavarin fiskar kvotuna við einum stórum skipi ella 

einum minni skipi. 

 

Reglurnar um fiskiorku í hesum broytingaruppskoti byggja á, at fiskidagarnir hjá hvørjum 

rættindahavara í útgangsstøðu eru knýttir at ávísum fiskifari við ávísari fiskiorku og 

veiðievnum. Velur rættindahavari at brúka sínar fiskidagar við øðrum størri skipi, ella at 

dagarnir verða avhendir øðrum rættindahavarum at brúka við t.d. størri og effektivari skipi, 

verður fiskidagatalið stillað fyri at leggja upp fyri fiskiorkuni.  

 

Við hesum lógaruppskoti verður staðfest, at tað ikki longur er talan um at flyta rættindi hjá 

størru fiskiførunum í fiskidagaskipanini við at flyta loyvi millum fiskifør, sum var 

mannagongdin undir lógini um vinnuligan fiskiskap, og sum ótilætlað partvís er førd víðari í 

sjófeingislógina. Reglurnar koma frameftir bert at fevna um at flyta fiskidagar, herundir reglur, 

sum áseta lutfalsliga virðið á fiskidøgum millum fiskifør grundað á ymisk veiðievni hjá 

einstøku fiskiførunum.  

 

Umsitingarliga merkir hetta, at treytin um fiskiorku verður eftirkannað, tá rættindahavarin 

biður um fiskiloyvi til ávíst skip. Er talan um sama skip, sum fiskidagarnir vóru á, fær hann - 

alt annað óbroytt - sama fiskidagatal í fiskiloyvið. Er hinvegin talan um at brúka fiskidagarnar 

við øðrum størri skipi, sum eftir metingarvirðinum fyri fiskiorku er effektivari, verður 

fiskidagatalið stillað samsvarandi. Hetta verður gjørt eftir reglunum í kunngerð um avhending 

av fiskiorku. 

 

Viðmerkjast skal, at hóast grundreglan er, at rætturin at fiska í fiskidagaskipanini er loystur frá 

ávísa fiskifarinum, og at rættindahavari sjálvur kann velja, hvat fyri skip hann brúkar sínar 

fiskidagar við, so er í uppskotinum lagt upp til, at hann ikki kann brúka dagarnar við fleiri 

fiskiførum, enn hann hevði frammanundan. 
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Tilsagnir um at varðveita fiskirættindi 

Í skiftinum frá gomlu lógini um vinnuligan fiskiskap til nýggju sjófeingislógina er ein 

grundregla, at gamla loyvisskipanin í høvuðsheitum heldur fram. Tað vil siga, at tey, sum 

høvdu rættindi at fiska, tá nýggja lógin tók við, kundu halda fram og varðveittu síni rættindi at 

fiska. Tað nýggja er, at ein partur av rættindunum er settur av til at selja á uppboði, latast til 

menningarkvotur o.a.  

 

Við verandi lógarorðingum er henda grundregla tó ikki fult galdandi fyri rættindi undir 

fiskidagaskipanini. Í lógini er ásett, at tey fiskidagarættindi, sum við gildiskomu lógarinnar 

lógu í tilsøgn eftir § 8 í lógini um vinnuligan fiskiskap, detta burtur, um tilsøgnin ikki gerst 

virkin í 2018. Hetta hevur ikki verið ætlanin.  

 

Tí er skotið upp at broyta lógartekstin soleiðis, at rættindi, ið liggja í nevndu tilsagnum, verða 

javnstillað við øll onnur fiskirættindi í skiftinum frá gomlu lógini til nýggju lógina. Hetta 

uppskotið ber í sær, at fiskirættindi, ið lógu í tilsagnum, framhaldandi hava gildi í 2019 á 

jøvnum føti við onnur rættindi.  

 

Uppskotið hevur eisini sum endamál at staðfesta, at tá veiðiloyvini eru burtur og rættindini 

loyst frá ávísa fiskifarinum, er grundarlagið undir skipanini, við at myndugleikin veitir eigara 

av fiskifari tilsøgn um at varðveita fiskirættindini uttan at hava skip, eisini burtur.  

 

Mannagongdin frameftir verður, at tá rættindahavari í bólkunum 2-4 í fiskidagaskipanini ætlar 

at selja fiskifar ella skifta fiskifar út, nýtist hann ikki at venda sær til myndugleikan, antin fyri 

at fáa loyvi at skifta fiskifar út ella at fáa tilsøgn um annað fiskifar, tí rættindini ikki fara at 

verða brúkt í eina tíð. Nú er sjálvur rætturin at fiska í bólkunum 2-4 í fiskidagaskipanini ikki 

knýttur at ávísa fiskifarinum. Mannagongdin verður, at myndugleikin ikki kemur inn í 

myndina, fyrr enn rættindahavari biður um fiskiloyvi til ávíst skip. Er talan um at brúka 

fiskidagarnar við øðrum fiskifari enn frammanundan, verður í málsviðgerðini m.a. hugt at 

fiskiorku, og um dagatalið, at skriva nýggja skipinum, skal stillast, so at fiskiorkan ikki økist.  

 

Lagt kann verða afturat, at í gomlu skipanini við tilsagnum var eitt slag av brúksskyldu. Tú 

kundi ikki sita á veiðiloyvinum ov leingi, uttan at hava skip. Í sjófeingislógini eru tað reglurnar 

um brúksskyldu, sum kunnu fáa týdning, um rættindi ikki verða brúkt. 

 

Menningarkvotur 

Eftir uppskotinum verða reglurnar um mannagongd í umsitingini av menningarkvotum 

broyttar.  

 

Sambært galdandi lóg er tað formliga landsstýrismaðurin, ið tekur avgerðir um 

menningarkvotur, hóast sakkøn nevnd er sett til at gera landsstýrismanninum tilmæli. Tí ber 

sum er ikki til at kæra avgerðirnar fyrisitingarliga. Fyri at tryggja armslongd, sakkunnleika og 

óheftni verður mett rættast, at tað er serkøna nevndin, sum tekur avgerðirnar um 

menningarkvotur. So leingi landsstýrismaðurin ikki brúkar kunngerðarheimildina at seta eina 

kærunevnd í menningarkvotumálum, kunnu avgerðirnar hjá nevndini ikki kærast til annan 

fyrisitingarligan myndugleika. Um landsstýrismaðurin brúkar kunngerðarheimildina at seta 

kærunevnd, fáa umsøkjarar enn betri rættarstøðu enn í dag, tí tá ber til at kæra avgerðirnar 

fyrisitingarliga.  

 

Til tess at verja umsøkjararnar, verður skotið upp, at løgtingslóg um innlit í fyrisitingina ikki er 

galdandi fyri sjálva umsóknina. Vandi kann vera fyri, at fólk aftra seg at søkja um 

menningarkvotu, um teirra umsóknir gerast almennar. Líknandi avmarkingar kenna vit frá eitt 



 

9 / 24 

 

nú setanarmálum og málum um alment innlit í postlistarnar hjá myndugleikum. Hjá umsitingini 

kann tað mangan vera torført at taka dagar ímillum, hvørjar upplýsingar, ið almenningurin 

kann fáa innlit í, og hvørjar upplýsingar kunnu skaða privatfólk, sum søkja um 

menningarkvotu.  

 

Skotið verður somuleiðis upp, at landsstýrismanninum verður heimilað at flyta 

menningarkvotu frá 2018 til 2019, tí tillutaðu nøgdirnar eru lutfalsliga stórar í mun til, hvat 

rættindahavarar hava megnað at gagnnýtt í 2018. 

 

Brúksskylda 

Eftir uppskotinum verða reglurnar um brúksskyldu broyttar og tillagaðar nakað. Hetta verður 

gjørt, tí at komið er eftir, at verandi orðingar kunnu hava ótilætlaðar avleiðingar. Broytingarnar 

bera í stuttum í sær, at brúksskyldan verður linkað nakað, og at betri møguleikar eru fyri at gera 

undantak, tá serligar umstøður gera, at veiðirættindi ikki verða gagnnýtt. Mett verður ikki, at 

hesar broytingar gera seg inn á grundtankan við brúksskylduni, sum er, at við brúksrættinum at 

reka vinnuligan fiskiskap fylgir ein skylda at brúka hendan rættin. 

 

Uppboðssøla av botnfiski í Eysturgrønlandi 

Eftir verandi lóg skal partur av botnfiskakvotunum í Eysturgrønlandi seljast á uppboði í 2019. 

Skotið er upp at útseta hetta til 2020. Ein av grundunum er, at arbeiðið, við at leggja skipanina í 

hesum fiskiskapi um frá felagskvotum til egnar árskvotur, ikki er komið á mál. Hetta kemst 

serliga av, at botnfiskarættindini í Eysturgrønlandi eru sett saman av nógvum ymiskum kvotum 

við hvør sínum uppruna og fyrisitingarligari forsøgu. Hesi viðurskifti hava eisini týdning fyri, 

hvussu ein uppboðssøla verður skipað. 

 

Aðrar tekniskar broytingar 

Aðrar broytingar í uppskotinum snúgva seg um at umorða, rætta og tillaga lógarorðingar, uttan 

at hetta ávirkar innihaldið ella upprunaligu ætlanina við ásetingunum. Mett verður, at við 

teimum broytingum, ið eru skotnar upp, verða ásetingarnar neyvari og greiðari fyri borgara og 

umsiting. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Fiskivinnuráðnum, Vørn, Felagnum Trolbátar og 

stjórnarráðunum. 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, Mentamálaráðið, Almannamálaráðið og Heilsu- og 

Innlendismálaráðið hava ongar viðmerkingar til uppskotið. 

 

Niðanfyri er ein stuttur samandráttur av innkomnu viðmerkingunum og støða 

landsstýrismansins til viðmerkingarnar. 

 

Fiskivinnuráðið viðmerkir, at Ráðið er av teirri fatan, at tað er óheppið at geva hugtakinum 

“heildarkvota” í § 13, nr. 13 eitt annað og nýtt innihald í mun til tað, sum flest skilja sum 

heildarkvota. Víst verður til allýsingina av heildarkvotu í Sprotanum. Hetta er eisini galdandi 

fyri uppskotið til broytingina í § 35, stk. 3. Viðvíkjandi ásetingini um eygleiðarar vísir 

Fiskivinnuráðið á, at tað er avgerandi, at eygleiðarin er óheftur. Landsstýrismaðurin skal hava 

greiðar heimildir at áleggja skipum at hava eygleiðara umborð, men kostnaðurin fyri 

eygleiðaran skal ikki vera gjald, sum er álagt einstaka skipinum. Landið eigur at bera allan 

kostnaðin av eygleiðaraskipanini. Fiskivinnuráðið vísir á, at ósamsvar er millum uppskotið til 

broyting í § 41, stk. 3 og serligu viðmerkingarnar til hesa áseting. Harumframt sóknast 
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Fiskivinnuráðið eftir greiðari grundgeving fyri, hví neyðugt er við ymiskum sløgum av 

brúksskyldu fyri ymisk rættindi. Fiskivinnuráðið tekur ikki undir við broytingini í § 50, stk. 2. 

Ásetingin er eitt dømi um, at fiskivinnan verður stýrd í smálutir, soleiðis at torført verður hjá 

skipum og virkjum at leggja sína framleiðslu til rættis. Viðvíkjandi § 60 mælir Fiskivinnuráðið 

frá at flyta avgerðina frá landsstýrismanninum til metingarnevndina, tí metingarnevndin 

stendur ikki til svars fyri nøkrum. Mælt verður til, at fiskidagaskipanin heldur fram, og at 

uppboðssølan av rættindum í Grønlandi í fyrsta lagi verður strikað og í øðrum lagi útsett, sum 

skotið er upp.  

 

Vørn viðmerkir, at uppskotið til broyting í § 3, nr. 13 ikki ger orðingina av greinini greiðari. 

Vørn mælir til, at tað skal vera púra greitt, hvussu heildarkvotan verður roknað og eisini, at 

heildarkvotan verður almannakunngjørd. Vørn vísir á ymisk dømi, har hugtøk verða brúkt á 

ymiskan hátt, og vísir m.a. á, at bæði menningarkvotur og menningarætlanir verða brúkt í 

lógini um sama fyribrigdi. Mælt verður til, at menningarkvotur verður brúkt gjøgnumgangandi 

í lógini. Víst verður á, at í viðmerkingunum til § 41, stk. 3 verður toskur undir Íslandi nevnt 

sum eitt fiskaslag, sum skal gerast upp fyri seg. Vørn vísir á, at kvotan verður tillutað sum ein 

heild “botnfiskur”, har toskur og brosma er ein partur av heildini. Tað kann sostatt ikki ásetast 

ein skylda at fiska t.d. bert toskin. Vørn viðmerkir, at tað í síðsta punktum í § 42, stk. 2 verður 

nevnt, at tað er einstaka fiskifarið, sum avhendar. Vørn vísir á, at tað er rættindahavarin, sum 

avhendar. Vørn mælir til, at menningarkvoturnar verða undantiknar kravinum um uppboðssølu 

í § 50, og at bólkur 5 verður undantikin. Viðvíkjandi § 60 setir Vørn spurnartekn við hugtakið 

“tøk føroysk kvota”. Hetta er ikki allýst í lóg ella kunngerð ella fráboðað alment. Vørn mælir 

til, at heiti og orðaval verða nýtt meira reglufast, so sleppast kann undan misskiljingum.  

 

Viðvíkjandi § 73, stk. 2 vísir Vørn á, at um eitt fiskifar er selt við fiskidagaloyvi í 2018, hava 

bæði seljari og keypari havt rætt at fiska í 2018. Sostatt ber til, at tað eru enn fleiri loyvi enn 

upprunaliga ætlað, sum hava rætt at fiska í 2019. Vørn mælir til, at greinin verður umorðað. 

Viðvíkjandi uppskotinum til broytingar í §§ 75-79 vísir Vørn fyrst av øllum á, at talan er um 

eina stóra broyting, sum fer at krevja eina umlegging av teirra KT-skipan. Núverandi skipan 

skrásetir fiskiorku fyri tað einstaka fiskifarið. Viðvíkjandi § 75 kann tað verða ein trupulleiki 

við tali av fiskiloyvum, sum ein rættindahavari hevur rætt til, um søla er farin fram. Víst verður 

til viðmerkingarnar viðvíkjandi § 73, stk. 2. Viðvíkjandi § 77 vísir Vørn á, at verandi kunngerð 

um fiskiorku er ikki nøktandi, og at tað er alneyðugt at lýsa nýggja kunngerð sum skjótast. 

Serliga viðvíkjandi flyting av fiskiloyvum hjá bólki 5 er tann avbjóðing, at skrásettu 

upplýsingarnar eru ikki nøktandi. Vørn krevur tí, sum er, at góðkent málibræv fyriliggur. Hetta 

kann vera ein dýr loysn, sum møguliga ikki stendur mát við endamálið. Heitt verður á 

Fiskimálaráðið um at gera broytingar á hesum økinum. Viðvíkjandi §§ 77-78 metir Vørn, tað er 

óheppið, at lógin ikki nágreinar, hvat munurin er á flyting og avhending. Víst verður á, at § 78, 

stk. 1, 1. pkt. nevnir avhending, og 3. pkt. nevnir flyting. Vørn mælir til, at heitini avhending 

og flyting verða brúkt meiri reglufast. Viðvíkjandi § 79 vísir Vørn á, at henda er í ósamsvari 

við § 43. Mælt verður til, at gildiskoman í § 43 verður útsett til 1. januar 2020.  

 

Reiðarafelagið tekur ikki undir við broytingini í § 50, stk. 2. Víst verður á, at slíkar reglur slíta 

sambandið millum skip og virki og gera tað torført hjá virkjum at geva kundum trygd fyri 

støðugum veitingum og at gera langtíðaravtalur. Víst verður eisini á, at viðmerkingarnar til 

lógarbroytingina eru sera torgreiddar viðvíkjandi spurninginum um, hvussu 25% markið skal 

roknast fyri hvørt skipið. Reiðarafelagið tekur ikki undir við, at avgerð um menningarkvotur 

verður flutt til metingarnevndina. Mælt verður til, at fiskidagaskipanin heldur fram, og at 

kvotaskipanin verður strikað úr lógini. Reiðarafelagið mælir í fyrsta lagi til, at uppboðssølan av 

rættindum í Grønlandi verður strikað og í øðrum lagi, at gildiskoman verður útsett.  
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Føroya Fiskimannafelag tekur undir við, at 100% av veidda fiskinum verður selt á 

uppboðssølu. Harumframt verður mælt til, at allar uppboðssølur verða strikaðar. 

 

Felagið Nótaskip mælir staðiliga frá, at landsstýrismaðurin fær loyvi til at áseta prísin á 

uppboðssøluni. Víst verður á, at viðvíkjandi svartkjafti er bert ein keypari til ídnað, og bann er 

fyri at landa uttanlands. Um landsstýrismaðurin kann áseta ein minstaprís, verður tað 

landsstýrismaðurin, sum kemur at áseta prísin fyri veiðuna. Víst verður annars á, at so týðandi 

ásetingar áttu at staðið beinleiðis í lógini, tí annars kann hetta skapa stóra óvissu fyri vinnuna. 

Viðvíkjandi uppboðssøluni av veiddum fiski verður sum heild mælt til, at hendan verður sett úr 

gildi. Mælt verður síðani frá, at heimildin at útluta 8,5% av fiskatilfeinginum verður lagt út til 

eina fakliga metingarnevnd, ið ikki hevur politiska ábyrgd. Mælt verður eisini frá, at umsóknir 

um menningarkvotu skulu undantakast frá lógini um innlit í fyrisitingina. Tørvur er á 

gjøgnumskygni. Víst verður á, at hóskandi verja er í § 2, stk. 2 í lóg um innlit í almennu 

fyrisitingina.  

 

Faroe Origin mótmælir harðliga at lóggeva veiddan fisk um uppboðssølu. Víst verður á, at tey 

eru eitt samtak við skipum, virkjum og egnari sølu- og marknaðardeild. Hetta hevur við sær, at 

besti prísur og virðisøking fæst av tilfeinginum. Víst verður á, at fleiri, sum í dag keypa á 

uppboðssølu, flyta fiskin óvirkaðan av landinum. Hetta kann ikki vera endamálið við lógini. 

 

Fíggjarmálaráðið vísir á, at tað átti at verið rættindahavarin og ikki fiskifarið, sum skal 

uppfylla kravið í § 50. Víst verður á, at broytingin hevur avmarkingar fyri verandi aktørar, sum 

virka veiðuna sjálvir. Hetta eigur at síggjast. Víst verður á, at Fiskimálaráðið eigur at greiða 

frá, hvussu minstiprísurin verður ásettur. 

 

P/f EFHO vísir á, at tað er trupult at lesa út frá lógaruppskotinum, hvussu fiskiorkan fer at 

verða roknað frameftir. Gingið verður út frá, at reglurnar eru óbroyttar. Víst verður á, at um so 

er, at myndugleikin ætlar at broyta reglur og mannagongd fyri fiskiorku, eigur at vera kunnað 

um hetta í góðari tíð, t.v.s. 2 ár áðrenn. 

 

Meginfelag Útróðrarmanna hevur viðmerkt, at verandi allýsing av heildarkvotuni er sera 

óheppin. Mælt verður til, at farið verður aftur at allýsa heildarkvotu sum ”loyvd føroysk 

hámarksveiða”, har allar partskvotur innganga – óheftar av, hvussu føroyski myndugleikin 

skiftir heildarkvotur í parts- og/ella undirkvotur. Transfer-toskakvotan á Flemish Cap er partur 

av loyvdari ES-hámarksveiðu og ikki av loyvdari føroyskari hámarksveiðu. Tí er ikki tørvur á 

hesi broyting. Meginfelagið mælir til eina skipan, har øðrumegin kravið um at hava eygleiðarar 

umborð og hinumegin gjald fyri eygleiðarar verða hildin hvørt frá øðrum. Tað er óheppið, at 

rættindahavari rindar eygleiðara, 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 er loystur frá stáli, ella ávísum stáli, er ikki rætt. 

Tí má Ráðið útgreina, hvat meinast við. Við atliti at rættartrygd krevst, at borgarar vita, hvør 

broytingin er. 

 

Viðmerkingar hjá Fiskimálaráðnum til innkomnu viðmerkingarnar 

 

Landsstýrismaðurin og Fiskimálaráðið hava viðgjørt innkomnu viðmerkingarnar. 

Fleiri av viðmerkingunum hava verið orsøk til broytingar í uppskotinum, og tað framgongur av 

viðmerkingunum niðanfyri, hvørjar broytingar talan er um. Fleiri viðmerkingar eru eisini, sum 

ikki eru tiknar til eftirtektar, hóast tær geva grundarlag fyri broyting. Orsøkin er, at tær krevja 

so nógva fyrireiking, og tí hevur ikki verið møguligt at taka tær við í hesum umfari. Hesar 

viðmerkingar eru skrásettar og takast við í arbeiðið við lógini hjá Ráðnum frameftir.  
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Til viðmerkingarnar frá Vørn um, at hugtøkini menningarkvotur og menningarætlanir verða 

brúkt í lógini um sama fyribrigdi, har mælt verður til at brúka hugtakið menningarkvotur 

gjøgnumgangandi í lógini, tekur landsstýrismaðurin hetta til eftirtektar. Hugtakið 

menningarkvotur verður sostatt brúkt og ikki orðið menningarætlanir. Tað sama er galdandi 

fyri hugtøkini ”tøk føroysk kvota” og ”samlaða føroyska kvotan” í § 60. Her verður hugtakið 

tøk føroysk kvota brúkt frameftir.  

Vísandi til viðmerkingarnar frá Vørn um, at tað dømið, sum er nevnt í viðmerkingunum til § 

41, stk. 3, er komið skeivt fyri, verða lógargreinin og viðmerkingarnar til hesa tillagaðar. Tað 

sama er galdandi fyri viðmerkingina frá Fiskivinnuráðnum til somu grein um, at ósamsvar er 

millum lógaruppskot og serligu viðmerkingarnar til § 41, stk. 1-3. Her eru viðmerkingarnar 

tillagaðar. 

 

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

brúksskyldu fyri ymisk rættindi, og verður hetta eisini gjørt greiðari í viðmerkingunum.  

Viðvíkjandi viðmerkingini frá Vørn um, at tað í síðsta punktum í § 42, stk. 2 verður nevnt, at 

tað er einstaka fiskifarið, sum avhendar, verður hetta umorðað, so tað framgongur, at tað er 

rættindahavarin, sum avhendar.  

 

Til viðmerkingina frá Vørn viðvíkjandi § 50, stk. 1 um, at menningarkvotur eiga at vera 

undantiknar kravinum um uppboðssølu í hesi grein, og eisini bólkur 5, tekur 

landsstýrismaðurin hetta til eftirtektar, og greinin verður tillagað. 

 

Vísandi til viðmerkingarnar frá fleiri hoyringspørtum viðvíkjandi § 50, stk. 2 um áseting av 

minstaprísi, undir hesum serliga viðmerkingin frá Felagnum Nótaskip um, at tað verður 

landsstýrismaðurin, sum beinleiðis kemur at áseta prísin fyri veiðuna, verður henda broyting 

ikki tikin við í lógaruppskotið í hesum umfari. Arbeitt verður víðari við hesi áseting, og støða 

skal takast til, hvørjar broytingar skulu gerast fyri at røkka endamálinum við ásetingini. 

 

Viðvíkjandi viðmerkingunum frá Vørn til ásetingarnar um fiskidagaskipanina eru hesar 

ásetingar eftirhugdar og tillagaðar í samsvari við viðmerkingarnar frá Vørn.  

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur í sjálvum sær ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið, um at broyta og tillaga ásetingarnar um at flyta og avhenda rættindi í 

fiskidagaskipanini, er ætlað at gera lógarverkið greiðari og harvið eisini lættari at umsita.  

 

Mett verður, at broytingarnar í reglunum um brúksskyldu gera skipanina greiðari og smidligari 

at umsita, serliga ásetingin um møguleikarnar at gera undantak er rúmari.  

 

Mett verður eisini, at uppskotið hevur við sær jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri 

Fiskimálaráðið, sum við uppskotinum ikki skal taka avgerðir um menningarkvotur, men at 

henda avgerð verður løgd til serligu nevndina. Harumframt lættir uppskotið um 

málsviðgerðina, tá ið heitt verður á umsitingina um at fáa innlit í umsóknir um 

menningarkvotu.  

 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 
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2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður, at broyttu ásetingarnar, um at flyta og avhenda rættindi í fiskidagaskipanini í 

føroyskum sjógvi, hava gagnligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

Broytingarnar í reglunum um brúksskyldu fara væntandi eisini at gagna vinnuni, bæði tí at 

skyldan verður linkað nakað og tí, at møguleikarnir at geva undantak undir serligum umstøðum 

eru rúmari. 

 

Mett verður, at uppskotið, um at undantaka umsóknir eftir menningarkvotum frá almennum 

innliti, so integritetur og handilsloynidómar ikki gerast almennir, fer at gagna vinnuni. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur sosialar ella aðrar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar 

ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Mett verður ikki, at tað eru bindingar í millumtjóðasáttmálum, sum gera, at uppskotið fær 

fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar fyri landsmyndugleikar, 

kommunumyndugleikar, ávís øki í landinum, ávísar samfelagsbólkar ella vinnuna. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at tað eru bindingar í tvørgangandi millumtjóðasáttmálum, sum gera, at 

uppskotið fær fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar fyri 

landsmyndugleikar, kommunumyndugleikar, ávís øki í landinum, ávísar samfelagsbólkar ella 

vinnuna. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið elvir til marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Skotið verður upp at heimila landsstýrismanninum at áseta reglur í kunngerð um revsing fyri 

brot á treytir viðvíkjandi tillutan av menningarkvotum.  

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið ger, at tað ikki verður gjørligt at selja veiðuna so dýrt, at ongin keypir hana umvegis 

góðkenda uppboðssølu. Nú verður heimilað landsstýrismanninum at seta treytir fyri, nær 

veiðan telur við í uppboðið. 
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2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið leggur heimildir landsstýrismansins í menningarkvotumálum til serliga nevnd. 

Endamálið er at tryggja armslongdarprinsippið og óheftnið mest møguligt. Avgerðirnar hjá 

nevndini viðvíkjandi avgerðum um menningarkvotur kunnu ikki kærast til annan 

fyrisitingarmyndugleika uttan so, at landsstýrismaðurin við kunngerð hevur sett á stovn serliga 

kærunevnd. Sum er í dag, er tað formliga landsstýrismaðurin, ið tekur avgerðir um 

menningarkvotur eftir tilmæli frá nevndini.  
 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur aðrar avleiðingar.  

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

§ 3, nr. 13 

Skotið er upp at broyta allýsingina soleiðis, at til ber at flyta felagskvotur millum ár, uttan at 

hendan skal gerast partur av heildarkvotuni og harvið útrokningargrundarlagnum fyri 

uppboðssølukvotuni í árinum, kvotan er flutt til. Somuleiðis er skotið upp at nágreina tekstin, 

so tað er greitt, at menningarkvota, ikki skal teljast uppí heildarkvotuna. 

 

Til nr. 2 
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§ 3, nr. 23 og 24 

Skotið er upp at seta inn allýsingar fyri hugtøkini flyting og avhending av fiskirættindum fyri at 

gera tað greitt, hvussu skiljast skal ímillum hesi hugtøk í lógini. Hugtakið flyting fevnir um ta 

støðu, at ein rættindahavari flytur fiskirættindi millum ymisk fiskifør. Hugtakið avhending er, 

tá fiskirættindi verða avhendað øðrum.  

 

Til nr. 3 

§ 12, stk. 3 

Tað er Skiftirætturin, sum tekur avgerð um húsagang. Skotið er tí upp at broyta 

fútarættaravgerð til skiftirættaravgerð. 

 

Til nr. 4 

§ 17, stk. 3 

Broytingin hevur samband við, at gjørt er av at útseta gildiskomuna av kvotuskipanini fyri 

trolarar og línuskip og fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan til 1. januar 2020. Fiskidagaskipanin 

heldur fram í 2019.  

 

Til nr. 5 

§ 18, stk. 3 

Talan er um eina nágreining, tí § 15, stk. 1 viðvíkur skyldu at selja á uppboðssølu sum 

sølukvota, og galdandi § 18, stk. 3 heimilar landsstýrismanninum at selja rættindi, ið falla aftur 

til landið. Talan kann vera um rættindi, ið falla aftur til landið, til dømis rættindi, ið falla fyri 

brúksskylduni. Sum er, tykjast ásetingarnar at vera ósamsvarandi, tí um selt verður sambært § 

18, stk. 3, verður samstundis farið upp um markið í § 15, stk. 1. Sostatt verður skotið upp at 

nágreina ásetingina soleiðis, at tað er greiðari, at landsstýrismaðurin – eins og hann kann í dag 

– kann selja sum sølukvotu tað, ið fellur aftur til landið.  

 

Til nr. 6 

§ 23, stk. 7 

§ 23, stk. 7 er ein upplýsandi áseting um, at tilsagnirnar, við heimild í lógini um vinnuligan 

fiskiskap, eisini fáa rættindi í kvotuskipanini sambært stk. 5 og 6 í ásetingini. Hetta treytar tó, 

at tilsagnirnar hava gildi. Ongar tilsagnir, við heimild í lógini um vinnuligan fiskiskap, hava tó 

gildi 1. januar 2019. Ásetingin misti sín týdning, tá fiskidagaskipanin bleiv útsett, og átti at 

verið strikað. Skotið verður tí upp at strika hesa áseting. 

 

Til nr. 7 

§ 35, stk. 1 

Her er talan um tekniska broyting, sum ikki ávirkar innihaldið. Orðingin “í serligum føri” 

verður strikað, tí hon verður mett óneyðug. Harafturat verður orðingin “ella eigara av fiskifari 

undir føroyskum flaggi” strikað, so at teksturin er í samsvari við grundregluna um, at rættindini 

ikki eru knýtt at eigara av ávísum fiskifari. 

 

Til nr. 8 

§ 35, stk. 3 

Skotið er upp at seta inn eina nýggja áseting, sum sigur, at kvotur, avmarkaðar til altjóða sjógv, 

og sum eru fingnar til vega í sonevndum “kvotutransfer” í økisbundnum 

fiskiveiðifelagsskapum, ikki telja við í føroysku heildarkvotuni, tað árið hesi rættindi eru 

galdandi fyri. Slík umbýti eru ofta avmarkað í nøgd og kunnu vera gjørd ymiskar tíðir í einum 

fiskiári, samstundis sum hesi rættindi vanliga bert eru í skipanini tað eina árið. Mett verður, at 

slík rættindi eiga ikki at ávirka føroyskar heildarkvotur og harvið eisini ávirka til dømis, hvat 
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og hvussu nógv selt verður á uppboði (§ 15 í løgtingslógini) ella uppgerð í sambandi við 

reglurnar um miðsavnan av fiskirættindum (§ 10).  

 

Til nr. 9  

§ 39, stk. 2, nr. 4 

Galdandi lóg heimilar landsstýrismanninum at gera reglur, sum áleggja fiskiførum og øðrum 

skipum skyldu at hava eygleiðara umborð undir fiskiskapi, umskiping ella móttøku av veiðu. 

Ásett er eisini, at tá heimildin verður brúkt, skal farið bera allar útreiðslur av eygleiðaranum. 

Hendan treytin um gjald fyri eygleiðara er ein herðing í mun til gomlu lógina um vinnuligan 

fiskiskap. Har var ásett, at fiskiførini bóru kostnaðin til kost og vistarhald, og at 

landsstýrismaðurin kundi áleggja førunum at bera lønarkostnaðin.  

 

Hóast tað framvegis er grundsjónarmiðið undir hesi ætlaðu broytingini, at førini eiga at gjalda 

fyri eygleiðara, kunnu tað vera umstøður, sum gera, at tað eigur at vera gjørligt at seta 

eygleiðara umborð, uttan at farið ber aðrar útreiðslur enn kost og vistarhald. Talan kann t.d. 

vera um atlit at millumlanda samstarvi. Sum dømi kann nevnast, at vanligt er, at tá føroysk skip 

hava eygleiðarar umborð í fremmandum sjógvi, er tað ikki farið, sum ber t.d. lønarkostnaðin til 

hesar eygleiðarar. Lagt verður tí upp til at gera eina broyting, soleiðis at tað verður ásett, at 

farið altíð ber útreiðslurnar til kost og vistarhald, men at landsstýrismaðurin kann gera av, hvørt 

farið skal bera aðrar útreiðslur, sum standast av eygleiðaranum. Talan er tá um útreiðslur til 

løn, trygging, ferðaútreiðslur, búna, trygdarútgerð og samskifti, umframt møguligar aðrar 

útreiðslur.  

 

Við broytingini verður eisini greitt tilskilað, at eygleiðarar hava loyvi at nýta 

samskiftisútgerðina umborð.  

 

Til nr. 10 

§ 39, stk. 4 

Sum ein tíðaravmarkað undantaksregla er skotið upp, at tað skal vera gjørligt hjá 

rættindahavara at flyta meira enn 10% av avlopi av egnari árskvotu av norðhavssild og 

svartkjafti í 2018, til at verða fiskað í 2019. Undantaksreglan er tíðaravmarkað og hevur 

samanhang við, at hetta er fyrsta árið, lógin er virkin, og at tørvur er á eini skiftisreglu tað 

fyrsta árið. Undantaksreglan fevnir um egnar árskvotur í 2018, tað vil siga kvotur, sum eru 

tillutaðar rættindahavarum eftir gamla leistinum, ella kvotur keyptar á uppboði. Tá 

undantaksreglan verður brúkt, skulu atlit takast at treytum og avmarkingum, Føroyar eru 

bundnar av í avtalum við onnur lond viðvíkjandi flyting av kvotum millum ár.  

 

Til nr. 11-14 

§ 41, stk. 1-4 og stk. 7 

Skotið verður upp at broyta og tillaga reglurnar um brúksskyldu. Hetta verður serliga gjørt, tí at 

verandi orðingar verða mettar ov strangar og kunnu hava ótilætlaðar avleiðingar. Tí er tørvur á 

at gera reglurnar greiðari at umsita og at gera neyðugar fylgibroytingar í tí sambandi. Mett 

verður ikki, at hesar broytingar gera seg inn á grundtankarnar við brúksskylduni, nevniliga, at 

við brúksrættinum at reka vinnuligan fiskiskap skal vera ein skylda at brúka hendan rættin.  

 

Í stk. 1 verður áramálið fyri, nær rættindi, sum als ikki hava verið brúkt, falla aftur til landið, 

broytt frá tveimum árum til trý ár. Hetta verður gjørt, tí verandi áseting vísir seg at hava 

ótilætlaðar avleiðingar fyri partar av vinnuni á sjónum. Til dømis fyri rættindahavarar, ið hava 

fleiri rættindi at dúva uppá, men leggja seg eftir tí fiskiskapi, ið kastar mest av sær, og at tað tí 

samstundis eru onnur rættindi, sum eru óvirkin í longri tíð.  
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Stk. 3. Skotið verður upp at broyta og nágreina ásetingina í hesi grein soleiðis, at tá nýtslan 

verður gjørd upp, og brúksskyldan eftirkannað, verða fiskidagar ella kvotur gjørd upp fyri 

hvønn fiskiskap á ávísari fiskileið sær. Hetta ber í sær, at við atliti at brúksskyldu verður t.d. 

botnfiskur í Íslandi og botnfiskur í Barentshavinum gjørdur upp fyri seg Annað dømi er 

fiskiskapur eftir makreli, svartkjafti ella norðhavssild, har rættindini fevna um fleiri leiðir, 

verður gjørt upp fyri hvørt fiskaslag sær, sama hvar tað er fiskað. Harumframt er dagfestingin 

broytt, sum ein avleiðing av, at §§ 22-27, sum áseta kvotuskipan fyri størru skipini og 

fiskidagaskipan fyri útróðrarflotan, ikki fáa gildi fyrr enn 1. januar 2020. 

 

Stk. 4. Eftir hesi grein kann landsstýrismaðurin undir serligum umstøðum geva undantak frá 

brúksskylduni. Í viðmerkingunum til upprunaliga lógaruppskotið (løgtingsmál nr. 18/2017), var 

víst á, at heilt serligar umstøður kunnu gera, at veiðirættindi ikki verða gagnnýtt, t.d. um 

fiskifar, ið skal fiska, er fyri akuttum óhappi í bestu vertíð, so at fiskifarið má liggja í longri tíð, 

og tað ikki ber til við stuttum skotbrái at útvega annað skip. Í slíkum førum kann 

landsstýrismaðurin geva undantak frá almennu brúksskylduni. Í viðmerkingunum tá var dentur 

lagdur á, at talan skuldi vera um umstøður, sum eigarin av fiskifarinum ikki sjálvur hevði ræðið 

á ella kundi lagt upp fyri við skynsomum rakstri. Mett verður, at hesar orðingar í 

viðmerkingunum eru í so avmarkandi. Landsstýrismaðurin eigur eisini at kunna brúka 

undantaksheimildina í førum, har tað ikki beinleiðis er talan um slíkar “force majeure” líknandi 

støður. Her kann til dømis vera talan um rættindi, sum ikki verða brúkt, tí at stovnurin er illa 

fyri, og staðfest er, lítið og einki er at fáa.  

 

Stk. 7 verður umorðað soleiðis, at ásetingarnar um brúksskyldu ikki fevna um fiskirættindi 

keypt á uppboði. Lagt verður upp til, at broytingin eisini afturvirkandi er galdandi fyri rættindi 

keypt á uppboði í 2018, og tey rættindi, sum verða keypt í 2019, áðrenn henda broyting fær 

gildi.  

 

Til nr. 15 

§ 42, stk. 3 

Eftir galdandi lóg er heimild at gera undantak frá avmarkingini um, at í mesta lagi 20 prosent 

av egnari árskvotu av einum fiskaslagi kunnu avhendast fyri eitt fiskiár í senn, bert er galdandi 

í 2018. Skotið verður upp at broyta hetta, so avmarkingin til 2018 verður strikað. Við hesum 

verður møguleiki eisini frameftir at geva undantak frá 20 prosent kravinum í teimum førum, 

heildarkvotur í nøgd eru lítlar og smábýttar, at grundarlag ikki er fyri skynsomum rakstri hjá 

einstaka rættindahavaranum. Í slíkum førum eigur at vera møguligt at kasta rættindini saman á 

ein rættindahavara ella á færri skip í einum fiskiári. Umframt hesa broyting er ein teknisk 

broyting gjørd í greinini við at strika orðingina “eigara av fiskifari”, sum verður mett óneyðug í 

hesum samanhangi. 

 

Til nr. 16 

§ 42, stk. 4 

Greinin verður strikað, tí hon verður mett óneyðug. Grundreglan í lógini er, at rætturin at fiska 

er loystur frá ávísa fiskifarinum, og at rættindahavari sjálvur kann gera av, hvat fyri fiskifar 

hann brúkar at fiska síni rættindi við. Í slíkum førum er ikki talan um at avhenda øðrum 

rættindini. 

 

Til nr. 17 

§ 43, stk. 1, 2. pkt.  

Talan er um eina umorðing, fyri at gera tekstin greiðari. Talan er ikki um eina innihaldsliga 

broyting. 
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Til nr. 18 

§ 50, stk. 1, 2. pkt. 

Við hesi broyting verður lagt upp til, at menningarkvotur og rættindi hjá bólki 5 ikki eru fevnd 

av kravinum um uppboðssølu av veiddum fiski.  

Menningarkvotur verða lætnar undir serligum treytum við økisrættarligum atlitum, harundir at 

veiðan skal landast til ávís virki. Tí eigur veiða av menningarkvotu ikki at verða fevnd av 

kravinum um, at partur av veiðuni skal um uppboðssølu. 

Mett verður eisini, at bólkur 5 eigur at vera undantikin frá kravinum um uppboðssølu av 

veiðuni. Umsitingarliga byrðan av einum slíkum kravi verður ikki mett at vera í samsvari við 

endamálið. Talan er um eitt stórt tal av bátum og smáar nøgdir av veiðu. Havast skal eisini í 

huga, at bátar í hesum bólki longu í stóran mun bjóða út størsta partin av síni veiðu um 

almenna uppboðssølu. Ein onnur grundgeving er, at vinnuligu og rakstrarligu fyritreytirnar hjá 

smærru útróðrarbátunum eru av slíkum slagi, at teir eisini í samband við uppboðssølu av  

veiddum fiski eiga at virka undir øðrvísi treytum enn størru skipini. 

 

Til nr. 19 

§ 58, stk. 6 

Talan er um eina málsliga rætting. 

 

Til nr. 20 

§ 60 

Stk. 1. Skotið er upp at broyta “samlaðu føroysku kvotuni” til “tøku føroysku kvotuni”, so 

samsvar er millum hugtøkini í 1. og 2. pkt. í ásetingini. Talan er bert um eina nágreining av 

ásetingini. 

 

Stk. 2-3. Ongin broyting er gjørd í hesum ásetingum. 

 

Stk. 4. Sambært galdandi lóg er tað formliga landsstýrismaðurin, ið tekur avgerðir um 

menningarkvotur, hóast sakkøn nevnd er sett til at gera landsstýrismanninum tilmæli. Fyri at 

tryggja armslongd, sakkunnleika og óheftni verður mett rættast í mun til endamálið við 

ásetingini, at tað er serkøna nevndin, sum tekur endaligar avgerðir innan fyrisitingina um 

menningarkvotur. So leingi landsstýrismaðurin ikki brúkar kunngerðarheimildina at seta eina 

kærunevnd í menningarkvotumálum, kunnu avgerðirnar hjá nevndini ikki kærast til annan 

fyrisitingarligan myndugleika. Um landsstýrismaðurin brúkar kunngerðarheimildina at seta 

kærunevnd, fer at bera til at kæra avgerðirnar fyrisitingarliga. Soleiðis sum rættarstøðan er í 

dag, ber tað ikki til, tí landsstýrismaðurin er hægsti fyrisitingarligi myndugleiki á økinum. 

Sostatt verður við broytingini heimilað, at umsøkjarar kunnu fáa eina betri rættarstøðu enn í 

dag. Eftir ætlan verður ein tílík kærunevnd løgd undir Føroya Kærustovn. 

 

Stk. 5. Av tí, at skipanin við menningarkvotum kom í gildi seint í 2018, og lutfalsliga stórar 

nøgdir vórðu tillutaðar í 2018, hevur tað verið ein ávísur tørvur hjá summum rættindahavarum 

at kunna flyta menningarkvotu frá 2018 til 2019. Sum er, metir umsitingin í Fiskimálaráðnum 

ikki, at heimild er fyri at flyta menningarkvotur millum ár. Við nýggju orðingini fer tað at bera 

til at flyta menningarkvotu millum árini 2018 og 2019, umframt, at tað er ásett, at 

menningarkvota, sum verður flutt, er ikki at rokna sum partur av tøku føroysku kvotuni árið, 

kvotan verður flutt til. 

 

Stk. 6. Til tess at verja umsøkjararnar, verður skotið upp, at løgtingslóg um innlit í fyrisitingina 

ikki er galdandi fyri sjálvt umsóknartilfarið, tá ið søkt verður um menningarkvotu. Tað hevur 

víst seg, at vandi kann vera fyri, at persónar kunnu aftra seg við at søkja menningarkvotu, um 

teirra umsóknir gerast almennar. Summir umsøkjarar bera ótta fyri, at teir kunnu koma í 
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starvstrupulleikar, um tað kemur alment fram, at teir hava søkt menningarkvotu. Líknandi 

avmarkingar kenna vit frá eitt nú setanarmálum, sbr. § 2, stk. 1 í løgtingslóg um innlit í 

fyrisitingina. Tá ið persónur søkir starv hjá tí almenna, er viðkomandi ikki vorðin partur av 

almenna kervinum, og tískil verður umsóknarmálið undantikið almennum innliti, t.e. vanliga 

sjálv umsóknin, viðmæli, próvtøl o.a. Hjá umsitingini kann tað vera rúgvismikið og torført at 

taka dagar ímillum, hvørjar upplýsingar, ið almenningurin kann fáa innlit í, og hvørjar 

upplýsingar kunnu skaða privatfólk, sum søkja um menningarkvotu. Tí verður skotið upp, at 

sjálvt umsóknartilfarið verður undantikið almennum innliti, t.e. sjálv umsóknin, fíggjarætlan, 

virkisætlan og møgulig onnur fylgiskjøl. Onnur skjøl s.s. tilmæli, metingarskjøl, grundgevingar 

og avgerðir í málinum vera framvegis fevnd av løgtingslógini um innlit í fyrisitingina. Á tann 

hátt fær almenningurin framvegis at vita, hvør hevur fingið lut í menningarkvotunum, hvussu 

nógv viðkomandi hevur fingið, tíðarskeiðið, grundgevingarnar o.a. 

 

Tá ið broytingin kemur í gildi, verður tað sambært § 15, stk. 1, 1. pkt. í innlitslógini upp til 

serkønu nevndina at viðgera og taka avgerð um, hvørt innlitsáheitan skal vera gingin á møti, 

ella um undantøk gera seg galdandi. Í tann mun kærunevnd er sett sambært lógini, kunnu 

avgerðir um innlit kærast til ta kærunevndina. Í dag ber ikki til at kæra avgerðir um innlit, tí tað 

er landsstýrismaðurin, ið tekur ta avgerðina. 

 

Til nr. 21 

§ 73, stk. 2 

Stk. 2. Her er talan um at umorða og dagføra ásetingarnar um, hvør fær atgongd at fiska í 

fiskidagaskipanini í 2019. Orðingin “við ávísum fiskifari” verður strikað, eins og 

lógartilvísingin verður rættað. Hetta ávirkar ikki innihaldið í ásetingini. Harafturat er teksturin 

broyttur, so at tað er greitt, at tá rætturin er latin øðrum persóni ella felag í nevnda tíðarskeiði, 

verður loyvið latið tí, ið hevði rættin 31. desember 2018. 

 

Til nr. 22 og 23 

§ 74, stk. 1, nr. 3) og 4) 

Við hesi broyting verða tølini fyri fiskidagar í bólki 4 A og 4 B stillað. Hetta verður gjørt, tí at í 

síðsta fiskidagaskeiði undir gomlu lógini um vinnuligan fiskiskap (1. september 2017 til 31. 

august 2017), vóru fiskidagar avhendir endaliga frá fiskifari í bólki 4 A til fiskifar í bólki 4 B. 

Lagt var ikki upp fyri hesum, tá fiskidagar vórðu ásettir fyri 2018 og 2019, og verður tí rættað 

við hesum uppskotinum. Viðmerkjast skal, at talið av latnum døgum úr bólki 4 A og talið av 

móttiknum døgum í bólki 4 B ikki er tað sama, tí at fluttu dagarnir eru umroknaðir sambært 

kunngerð um avhending av fiskidøgum. 

 

Harumframt er skotið upp at umorða heitið á bólki 4 A, so greitt er, at tillutaðu fiskidagarnar til 

bólkin eru til línuveiðu.  

 

Til nr. 24 og 25 

§ 74, stk. 7 

Fiskidagatølini í sonevndu “bufferskipanini” verða stillað fyri bólk 4 A og bólk 4 B sum ein 

fylgja av, at dagatølini fyri hesar bólkar verða rættað – sí broyting nr. 22 og 23. 

 

Til nr. 26 

§ 74, stk. 9 og 10 

Her er talan um fylgibroyting av broyting nr. 30 og fylgjandi broytingum. 

 

Til nr. 27 

§ 74 a 
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Stk. 1. Skotið er upp at seta eina nýggja áseting inn, sum setir hámark fyri, hvussu nógv 

fiskiloyvi kunnu útskrivast í hvørjum bólki í 2019, og sum sigur, at rættindahavari ikki kann 

brúka sínar fiskidagar við fleiri fiskiførum, enn hann frammanundan hevði fiskiloyvi til. Er 

rætturin latin øðrum, verður talið av fiskiførum hjá hvørjum rættindahavara stillað 

samsvarandi.  

 

Stk. 2. Henda áseting er í innihaldi tann sama sum frammanundan og sigur, hvør hevur rætt til 

at fáa fiskiloyvi í bólki 5 í fiskidagaskipanini – t.e. útróðrarbátar undir 15 tons. Fiskiloyvi 

verður latið eigara av báti, og er sostatt framvegis knýtt at ávísum báti. 

 

Til nr. 28 

§ 76 

Stk. 1 og 2. Grundleggjandi í allari fiskidagaskipanini í føroyskum sjógvi eru fiskiorkan og 

veiðievnini hjá einstaka skipinum ella bátinum. Skal fiskidagaskipanin tæna stovnsrøktini, er 

umráðandi, at fiskiorkan og veiðievnini ikki økjast, tá ið fiskidagar verða fluttir at brúka við 

øðrum fiskifari, ella tá broytingar verða gjørdar við fiskifar, sum ávirkar metingarvirðið fyri 

fiskiorku.  

 

Grundreglan er eins og áður, at við fiskidagaskipanini í 2019 skal samlaða fiskiorkan ikki 

økjast. Orðingar eru tó lagaðar til grundregluna um, at rættindini ikki longur eru knýtt at 

ávísum fiskifari, men at rættindahavari kann velja, hvat fyri skip hann brúkar til sínar 

fiskidagar.  

 

Skotið er upp at seta eitt nýtt stk. 2 inn, har neyvari er ásett, at fiskiorkan hjá hvørjum 

einstøkum fari verður ásett sum fiskiorkan, ið fiskidagarnir eru á ella seinast vóru á. Hetta 

hevur týdning, tá metast skal um fiskiorku í sambandi við, at fiskidagar verða fluttir at brúka 

við øðrum fiskifari enn upprunaliga. 

 

Stk. 3. Eins og í verandi lóg kann landsstýrismaðurin áseta nærri reglur um, hvussu fiskiorka 

verður roknað og ásett, grundað á veiðievni, umframt mannagongd, tá fiskidagar verða fluttir at 

brúka við øðrum fiskifari. 

 

Til nr. 29 og 30 

§ 77 

Skotið er upp at broyta hesa áseting, so reglurnar um at flyta ella avhenda fiskidagar samsvara 

betur við grundregluna um, at skipanin við veiðiloyvum er burtur, og at rættindini ikki longur 

eru knýtt at ávísum fiskifari við ávísum eigara.  

 

Broytingin ber í sær, at regluverkið um flyting av rættindum í fiskidagaskipanini avmarkar seg 

til at regulera flyting og avhending av fiskidøgum og hevur ásetingar og treytir um fiskiorku í tí 

sambandi.  

 

Lagt er upp til, at reglurnar frameftir bert koma at fevna um treytir í sambandi við, at fiskidagar 

verða fluttir at brúka við øðrum fiskifari enn frammanundan. Útgangsstøðið er, at fiskidagarnir 

upprunaliga eru knýttir at ávísum skipi við ávísari fiskiorku ella veiðievnum. Velur 

rættindahavari, ið varðar av hesum fiskidøgum, at brúka sínar fiskidagar við øðrum størri skipi, 

ella at avhenda øðrum rættindahavarum fiskidagar at brúka við t.d. størri og effektivari skipi, 

skulu dagarnir stillast eftir reglum, sum áseta tað lutfalsliga virðið á fiskidøgum, grundað á 

ymisk veiðievni hjá einstøku fiskiførunum. Endamálið er at tryggja, at fiskiorkan ikki gerst 

størri. 
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Høvuðsendamálið við ásetingunum er enn sum áður at byrgja fyri, at fiskiorkan í skipanini ikki 

gerst størri, tá fiskidagar verða brúktir við skipum við størri fiskiorku ella veiðievnum. Við 

broytingini er lagt upp til, at mannagongdin í umsitingini verður broytt soleiðis, at nú er tað, tá 

rættindahavari biður um fiskiloyvi, at eftirkanningin av treytunum um fiskiorku verður gjørd. 

  

Eftir uppskotinum verða reglurnar um flyting og avhending fyri bólkarnar 2, 3, 4 A, 4 B og 4 T 

ikki tær somu sum fyri bólk 5. Fyri bólk 5 verða rættindini ikki loyst frá bátinum, eins og gjørt 

er fyri hinar bólkarnar.  

 

Broytingarnar merkja eisini, at møguleikarnir at avhenda fiskidagar í 2019 ikki vera heilt teir 

somu sum í 2018. Eftir verandi áseting kann loyvi hjá fiskifari verða flutt á annað fiskifar uttan 

loyvi, og øll rættindi fylgja við flytingini. Sostatt kanst tú í 2018 avhenda øðrum øll tíni 

rættindi í fiskidagaskipanini, sama um treytin um 60%-nýtslu er lokin ella ikki. Við hesum 

broytingaruppskotinum verður hesin møguleikin at avhenda øðrum tíni rættindi ikki í 2019. 

 

Viðmerkjast skal, at skilt er ímillum at avhenda rættindi og at flyta rættindi. At avhenda 

rættindi merkir, at rættindini skifta hendur, og annar rættindahavari fær ræðið á rættindunum. 

At flyta rættindi merkir, at rættindi verða flutt millum fiskifør hjá sama rættindahavara.  

 

Stk. 1. Verandi reglur, um at avhenda fiskidagar til onnur í sama bólki, bólkur 5 undantikin, 

halda við hesum lógaruppskotinum fram. Avhendingin kann tó bert gerast fyri árið 2019. 

Reglurnar, um at tað ikki ber til at avhenda ella flyta dagar frá húki til trol og øvugt, og millum 

bólkarnar sambært § 74, stk. 1, vera framhaldandi galdandi. Orðingarnar eru tó broyttar nakað 

og lagaðar til grundregluna um, at rættindini ikki longur eru knýtt at ávísum fiskifari. 

Avhendingin fer ikki longur fram millum eigarar av ávísum fiskifari, men millum 

rættindahavarar.  

 

Stk. 2. Avhendingin av fiskidøgum er - eins og áður - treytað av, at rættindahavari hevur brúkt í 

minsta lagi 60% av tillutaðu døgunum í fiskiárinum frammanundan. 

 

Stk. 3. Skotið er upp, at tað eisini í 2019 skal bera til at avhenda ella flyta fiskidagar millum 

bólkarnar, undantikið til og frá bólki 5 og millum húk og trol, tá tríggir mánaðir eru eftir av 

fiskiárinum.  

 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin fyriskipar í kunngerð, hvussu avhendingin ella flytingin skal fara 

fram, harundir reglur, sum áseta tað lutfalsliga virðið á fiskidøgum millum fiskifør, grundað á 

veiðievni. Kunngerðin skal eisini áseta mannagongd og fráboðanarskyldu til Vørn.  

 

Til nr. 31 

§ 78 

Skotið er upp at strika hesa áseting. Tá henda áseting um gildistíðina á tilsagnum verður 

strikað, førir tað við sær, at rættindi sambært tilsagnum eru fevnd av § 73, stk. 2. Tær tilsagnir, 

sum fóru úr gildi, eru nú í gildi aftur. Eftir hesum kann loyvi at fiska undir fiskidagaskipanini 

nú lastast persóni ella felag, sum hevði rættindi í tilsagnum sambært § 78 í løgtingslóg nr. 161 

frá 18. desember 2017. 

 

Broytingin hevur samanhang við, at í skiftinum frá gomlu lógini um vinnuligan fiskiskap til 

nýggju sjófeingislógina er ein grundregla, at gamla loyvisskipanin í høvuðsheitum heldur fram. 

Tað vil siga, at tey, sum høvdu rættindi at fiska, tá nýggja lógin tók við, kundu halda fram og 

varðveittu síni rættindi at fiska.  
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Við verandi lógarorðingum er henda grundregla tó ikki fult galdandi fyri rættindi undir 

fiskidagaskipanini. Í lógini er ásett, at tey fiskidagarættindi, sum við gildiskomu lógarinnar 

lógu í tilsøgn eftir § 8 í lógini um vinnuligan fiskiskap, detta burtur, um tilsøgnin ikki gerst 

virkin í 2018. Hetta hevur ikki verið ætlanin.  

 

Tí er eitt endamál við at strika grein 78 at staðfesta, at rættindi, ið liggja í nevndu tilsagnum, 

verða  javnstillað við øll onnur fiskirættindi í skiftinum frá gomlu lógini til nýggju lógina.  

Hetta uppskotið ber í sær, at fiskirættindi, ið lógu í tilsagnum, framhaldandi hava gildi í 2019 á 

jøvnum føti við onnur rættindi.    

 

Endamálið er harafturat at staðfesta, at tá veiðiloyvini eru burtur og rættindini loyst frá ávísa 

fiskifarinum, er grundarlagið undir skipanini, við at myndugleikin veitir eigara av fiskifari 

tilsøgn um at varðveita fiskirættindini uttan at hava skip, eisini burtur.  

 

Mannagongdin frameftir verður, at tá rættindahavari í bólkunum 2-4 í fiskidagaskipanini ætlar 

at selja fiskifar ella skifta fiskifar út, nýtist hann ikki at venda sær til myndugleikan, antin fyri 

at fáa loyvi at skifta fiskifar út ella at fáa tilsøgn um annað fiskifar, tí rættindini ikki fara at 

verða brúkt í eina tíð. Nú er sjálvur rætturin at fiska í bólkunum 2-4 í fiskidagaskipanini ikki 

knýttur at ávísa fiskifarinum. Mannagongdin verður, at myndugleikin ikki kemur inn í 

myndina, fyrr enn rættindahavari biður um fiskiloyvi til ávíst skip. Er talan um at brúka 

fiskidagarnar við øðrum fiskifari enn frammanundan, verður í málsviðgerðini m.a. hugt at 

fiskiorku, og um dagatalið, at skriva nýggja skipinum, skal stillast, so at fiskiorkan ikki økist. 

Hetta verður gjørt við grundarlagi í kunngerð um avhending av fiskidøgum. 

 

Til nr. 32 og 33 

§ 79 

Hendan greinin ásetir serstakar reglur um, hvussu rættindi hjá útróðrarbátum í bólki 5 í 

fiskidagaskipanini kunnu flytast og avhendast. Mótsett hinum bólkunum í dagaskipanini, er 

meginreglan her, at rættindini í bólki 5 eru knýtt at ávísum báti við ávísum eigara, eins og tað 

var undir lógini um vinnuligan fiskiskap. Hetta verður gjørt, tí at mett verður, at vinnuligu og 

rakstrarligu fyritreytirnar hjá smæstu útróðrarbátunum eru so mikið øðrvísi enn hjá teimum, 

sum hava rættindi, sum vanliga verða fiskað við størri fiskiførum, at rættindini hjá smábátunum 

eiga at verða fyrisitin eftir øðrvísi reglum.  

 

Stk. 1 ásetir serligar reglur fyri flyting av rættindum hjá útróðrarbátum í bólki 5. Ásett er, at 

rættindahavari kann flyta síni rættindi á annan bát, tá bátur verður skiftur út, t.v.s., at rættindi 

ikki skifta hendur. Treyt er, at fiskiorkan ikki verður størri.  

 

Stk. 2. Rættindahavari kann við hesi áseting selja bát og lata fiskirættindini fylgja við bátinum. 

 

Stk. 3. Verður bátur tikin úr vinnuligum fiskiskapi, kann tilsøgn latast eigaranum um fiskiloyvi 

til annan bát, sum skal vera skrásettur innan tríggjar mánaðir. Eftir hesum kann eigarin 

varðveita tey rættindi, ið eru knýtt at fiskiloyvinum í upp til tríggjar mánaðir, uttan at hava bát. 

Víkjast kann frá tríggjar mánaðir freistini, um tann, ið hevur tilsøgnina, kann prógva, at hann 

innan rímiliga tíð fær annan bát. Treytin er, at gongd er í málinum, ella at tilsagnarhavarin 

arbeiðir við ítøkiligum ætlanum um at flyta loyvið á annan bát. Grundreglan er, at freistin bert 

verður longd, tá talan er um umstøður, sum tilsagnarhavarin ikki sjálvur hevur ræðið á og ikki 

kann gera nakað við, t.d. seinkingar á bátasmiðju. Umsókn um at leingja tilsøgnina skal latast 

myndugleikanum tríggjar mánaðir, áðrenn freistin er farin. 
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Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð nærri reglur og mannagongd fyri umsiting av 

flyting av rættindum og tilsagnum um at varðveita rættindini hjá útróðrarbátum i bólki 5 í 

fiskidagaskipanini. 

 

Til nr. 34 

§ 81, stk. 1 

Av tí, at § 48 bleiv broytt av Løgtingsins vinnunevnd, blivu neyðugu fylgibroytingar ikki 

gjørdar í revsireglunum. Tískil verður nú heimilað at revsa fyri brot á § 48, stk. 1 og 2. 

 

Til nr. 35 og 36 

§ 81, stk. 2 

Heimildin at áseta revsireglur í kunngerð bleiv eftir broytingina hjá Løgtingsins vinnunevnd 

flutt frá § 48, stk. 2 til stk. 3, tó uttan at neyðuga fylgibroytingin bleiv gjørd í revsireglunum. 

Við uppskotinum verður hetta rættað. § 48, stk. 2 verður sostatt broytt til § 48, stk. 3. 

 

Harafturat verður skotið upp at fáa heimild til at áseta revsireglur fyri brot á grundleggjandi 

fyritreytir í sambandi við tilsagnir um menningarkvotur. Royndirnar frá 2018 hava víst, at 

summir rættindahavarar, uttan góðkenning frá landsstýrismanninum, hava brotið 

grundleggjandi fyritreytir í tilsagnunum. Í teimum førum hevur tørvur verið á heimild til at 

áseta reglur um revsing fyri brot, um rættindahavari gagnnýtir og harvið fær pening fyri 

menningarkvotu, ið skuldi gagnnýtast innan fyri verkætlanina, men kortini gagnnýtir 

viðkomandi menningarkvotuna uttan fyri verkætlanina, og tað verður gjørt uttan loyvi frá 

landsstýrismanninum.  

 

Skotið verður upp, at støddin á sektini verður umleið tvífalt tann vinningur, sum er gagnnýttur 

uttan fyri verkætlanina. Tílík mál verða sambært lógini viðgjørd sum løgreglumál.  

 

Til nr. 37 

§ 90, stk. 1, 2. pkt.  

Skotið er upp, at gildiskoman av ásetingini um, at botnfiskur í Eysturgrønlandi skal seljast á 

uppboði í 2019, verður útsett til 2020. Ein av grundunum er, at arbeiðið, við at leggja skipanina 

í hesum fiskiskapi um frá felagskvotum til egnar árskvotur, ikki er komið á mál, serliga tí, at 

botnfiskarættindini í Eysturgrønlandi eru sett saman av nógvum ymiskum kvotum við hvør 

sínari forsøgu. Hesi viðurskifti hava eisini týdning fyri, hvussu ein uppboðssøla verður skipað. 

Tí er skotið upp at útseta gildiskomuna av hesi grein til 1. januar 2020.  

 

Til § 2 

Stk. 1. Áseting um gildiskomu. 

 

Stk. 2. Talan er um eina skiftisreglu, soleiðis at broytingin í § 60 kemur í gildi 1. januar 2020, 

og umsóknir og avgerðir viðvíkjandi menningarkvotum fyri 2019 eru fevndar av galdandi 

reglum. Hetta til tess at tryggja, at rættarstøðan ikki brádliga broytist undir tilgongdini. 

Umsóknir og avgerðir viðvíkjandi menningarkvotum fyri 2019 skulu sostatt viðgerast eftir § 

60, sum hon er ásett við løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 2017 um fyrisiting av sjófeingi. 

 

Tó kemur stk. 5 í gildi dagin eftir, at løgtingslógin er kunngjørd. Landsstýrismaðurin kann 

sostatt loyva, at menningarkvota verður flutt frá 2018 til 2019, tá løgtingslógin kemur í gildi. 
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Fiskimálaráðið, 4. mars 2019 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

/ Rógvi Reinert (sign.) 
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