
Álit II 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 126/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av 

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

rættingar og fylgibroytingar) 

 

 

Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum hevur lagt málið fram 7. mars 2019 og eftir 1. viðgerð 21. 

mars 2019 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin skrivaði álit 24. apríl og við 2. viðgerð 29. apríl varð málið beint aftur í Vinnunevndina. 

Nevndin hevur viðgjørt málið aftur á fundi 30. apríl 2019. 

 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

 

Meirilutin (Jørgen Niclasen, Bjørn Kalsø, Jákup Mikkelsen og Jógvan Skorheim) vísir á, at talan er 

um sera nógvar broytingar, har fleiri broytingar eru ógreiðar. Nógvir spurningar í nevndini standa 

enn ósvaraðir. Eisini hevur meirilutin havt ógvuliga stutta tíð at viðgjørt avleiðingarnar av 

uppskotinum, eisini við teimum broytingum, sum samgonguminnilutin mælir til. Meirilutin hevur 

tí valt at viðgjørt uppskotið út frá, hvat hevur skund, og hvat kann bíða.  

 

Meirilutin heldur, at tað hevur skund at fáa samtykt, at ófiskaðar kvotur í fjør kunnu flytast yvir til í 

ár, so vit ikki missa stórt útflutningsvirði. Eisini hevur tað skund at fáa samtykt, at uppboðssøla av 

fiskirættindum í Eysturgrønlandi verður stikað. 

 

Meirilutin metir, at alt annað í uppskotinum kann bíða til seinni í ár. Tí mælir meirilutin til at strika 

tær broytingar, sum ikki umfata omanfyri standandi. 

 

Meirilutin setir tí fram soljóðandi 

 

B r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. § 1, nr. 1-9 verður strikað. Nr. 10 verður eftir hetta nr. 1. 

2. § 1, nr. 11-19 verður strikað. Nr. 20 verður eftir hetta nr. 2. 

3. § 1, nr. 20 (sum verður nr. 2) verður orðað soleiðis:  

”Í § 60 verður aftaná stk. 3 sum nýtt stk. 4 sett: 

”Stk. 4. 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. Menningarkvota, latin 

fyri eitt ávíst áramál, men sum er játtað aftaná ársbyrjan í einum ári, sum hon er galdandi fyri, 

skal verða longd soleiðis, at hon er galdandi í heilum árum.” 

Stk. 4 verður eftir hetta stk. 5.” 

4. § 1, nr. 21-36 verður strikað. Nr. 37 verður eftir hetta nr. 3. 

5. Í § 2, stk. 2 verður ”nr. 20” broytt til: ”nr. 2”.  



   

Við hesum broytingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

Minnilutin (Bjørt Samuelsen, Bjarni Hammer og Ingolf S. Olsen) staðfestir, at uppskotnu 

broytingarnar eru til fyrimuns fyri vinnuna, loysa ymisk ivamál og gera umsitingina av lóg um 

fyrisiting av sjófeingi greiðari og tískil lættari at umsita. 

 

Broytingarnar hava millum annað við sær, at tað ber til at flyta ófiskaða kvotu av norðhavssild og 

svartkjafti frá 2018 til 2019. Somuleiðis ber til at flyta ófiskaða menningarkvotu av einum og 

hvørjum slagi frá 2018 til 2019. 

 

Við broytingunum linka ásetingarnar um brúksskyldu. Flyting og avhending av fiskirættindum 

verða eisini gjørd liðiligari, sum ger tað lættari hjá teimum vinnurekandi at virka í fiskivinnuni. Av 

stórum týdningi er, at tað gerst munandi lættari at útvega nýggj skip til verandi rættindi.  

Uppboðssøla av botnfiskarættindum í Eysturgrønlandi verður útsett. 

 

Minnilutin heldur tað vera rætt, at heimildirnar sbrt § 39, stk. 4 og § 60, stk. 5 verða avmarkaðar til 

bert at fevna um flyting av kvotum frá 2018 til 2019. Tí aðalreglan má vera, at veiðirættindi verða 

gagnnýtt í tí árinum, tey eru latin til. Hetta við atliti til altjóða fiskivinnusamráðingar og 

samráðingarpartarnar, har tað er umráðandi, at Føroyar sum aðalregla fiska ásettu kvotuna, og bert 

loyva avmarkaðari flyting tvørtur um ár. Eisini kundi ein standandi heimild møguliga elvt til óhepna 

tilrættislegging av fiskiskapinum.  

 

Uppskotið gevur heimild at flyta kvotur yvir um ár. Summi av teimum, ið fingu menningarkvotu í 

2018, men ikki náddu at brúka kvotuna, hava søkt um at flyta kvotur yvir um ár, men hava fingið 

noktandi svar, vegna vantandi lógarheimild. Hesi kunnu, tá hetta uppskot er samtykt, søkja av 

nýggjum og fáa flutt hesar kvotur frá 2018 til 2019 samsvarandi hesi lóg. Minnilutin heldur tað 

hava týdning, at loyvi verður givið at flyta hesar kvoturnar.   

 

Minnilutin heldur at menningarkvotur, sum t.d. verða útlutaðar fyri 1 ár, skulu verða galdandi fyri 1 

ár frá tí, at tær eru útlutaðar. Hetta merkir, at kvotur fyri 2019, latnar í apríl í ár, skulu verða 

galdandi til apríl 2020. Miðast skal eftir, at menningarkvotur frameftir verða avgreiddar áðrenn 

ársskiftið, soleiðis at hesar kunnu verða gagnnýttar í tí árinum, sum kvotan er ætlað.   

 

Í § 60, stk. 6 verður skotið upp, at umsóknir um menningarkvotur við fylgiskjølum verða 

undantiknar lógini um alment innlit til tess at verja umsøkjararnar. Minnilutin metir, at lógin um 

alment innlit, longu sum er, kann verja umsøkjarar soleiðis, at innlit ikki fæst í tað, sum verður mett 

sum vinnuloyndarmál. 

 

 

Minnilutin setir fram soljóðandi 

 

B r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 1, nr. 20 verður stk. 4 strikað. Stk. 5 verður eftir hetta stk. 4. 



2. Í § 1, nr. 20 verður í § 60, stk. 5 (sum verður stk. 4) aftan á 2. pkt. sum nýtt pkt. sett: 

“Menningarkvota, latin fyri eitt ávíst áramál, men sum er játtað aftaná ársbyrjan í einum ári, 

sum hon er galdandi fyri, skal verða longd soleiðis, at hon er galdandi í heilum árum.” 

3. Í § 1, nr. 20 verður § 60, stk. 6 strikað. Stk. 7 verður eftir hetta stk. 6. 

4. Í § 1, nr. 20 verður stk. 7 (sum verður stk. 5) orðað soleiðis: 

”Stk. 5. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um mannagongd og treytir sambært stk. 1-4.”  

 

Við hesum broytingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

 

Vinnunevndin, 1. mai 2019 

 

 

Bjørt Samuelsen Jørgen Niclasen Bjarni Hammer

 formaður  næstformaður 

 

 

Ingolf S. Olsen Bjørn Kalsø  Jákup Mikkelsen 

 

 

Jógvan Skorheim 

 


