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Vørn hevur fylgjandi viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um kóp: 
 
Almennar viðmerkingar: 
 
Lógaruppskotið leggur upp til, at tað er bannað at fanga, veiða, drepa ella at skaða 
kóp við nýtslu av línu, gørnum, saksi, rúsum ella øðrum sløgum av fellum. 
Harumframt skal tað verða bannað at skjóta kóp við skotvápni við slættari pípu ella at 
skjóta kóp við høgli ella slagvápni. Síðani verður ásett í § 6, stk. 4, at 
landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta reglur um krøv til skotvápn, ið sambært 
hesi lóg skulu nýtast til at veiða ella drepa kóp. Soleiðis sum lógaruppskotið er orðað, 
so er tað greitt, at tað er einans loyvt at veiða ella drepa kóp við ávísum skotvápnum, 
ið landstýrismaðurin kann áseta reglur um í kunngerð. Tí mælir Vørn til, at ístaðin fyri 
at ramsa upp allar teir hættir, ið tað ikki er loyvt at veiða ella drepa kóp við, at áseta 
greitt í lógini, at kópur kann einans veiðast ella drepast við ávísum skotvápni. 
Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta treytir til skotvápnið. 
 
Sum ein konsekvens, mælir Vørn tí eisini til, at broyta heitini “veiða ella drepa kóp” til 
at “skjóta kóp”. 
 
Sum ein konsekvens, mælir Vørn tí eisini til, at seta sum treyt fyri at fáa loyvi til at 
skjóta kóp, at viðkomandi hevur vápnaloyvi.  
 
Lógin viðger ikki, hvussu kópur, ið verður dripin, sbrt. § 4, skal handfarast. Vørn 
mælir til  at seta eina grein inn í lógina, ið viðgerð, hvussu dripin kópur skal 
burturbeinast.  
 
Tað kann hugsast, at ein ávís umsiting verður av kópaloyvum. Tí mælir Vørn til, at 
lógin heimilar einum avgreiðslugjaldið fyri útskrivan av loyvum 
 
Til § 3, stk. 1, 4. pkt.:  
 
Vørn mælir til at seta sum treyt í hvørjum einstøkum føri, at umsøkjari hevur galdandi 
vápnaloyvi. 
 
Til § 3, stk. 2: 
 
Vørn mælir til, at seta inn í ásetingina, at rættindahavari eisini skal boða frá talið av 
kópi, ið verður veiddur, til tann myndugleika, ið útskrivar kópaloyvi. Í hesum førinum 
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er tað landsstýrismaðurin ella tann landsstýrismaðurin heimilar til tess. Hetta fyri at 
tann, ið útskrivar loyvi, fær havt eftirlit við, og innlit í, hvussu nógvur kópur verður 
veiddur. 
 
Til § 4 stk. 1, 1. pkt.:  
 
Lógaruppskotið heimilar einans at geva undantak til alifeløg við laksaaliloyvi. Sum 
støðan er í dag, so er laksaaling nokk mest viðkomandi  Men skuldi tað víst seg, at 
onnur aling tekur seg upp á føroysku firðunum, so áttu hesi eisini at fingið sama 
møguleika at skjóta kóp, ið ger seg inn á aliútbunað. Tí metir Vørn, at tað kundi verið 
meira skynsamt at nýtt meira fevnandi heiti sum eitt nú “aliloyvi” í staðin fyri 
“laksaliloyvi”. 
 
Greinin ásetir, at alifeløg við laksaaliloyvi kunnu fáa loyvi at drepa kóp, sum ger 
skaða á aliútbúnað ella útgerð o.a. sum verður brúkt innan aling. Henda orðing 
leggur upp til, at tað ikki er loyvt at drepa kóp, fyrrenn skaðin er gjørdur. Vørn metir, 
at tað hevði verið meira skynsamt at umorða ásetingina soleiðis, at alifeløg eisini 
kunnu fáa loyvi at drepa kóp, sum er til ampa fyri alingina. Um tað gerst eitt krav, at 
tað ikki er loyvt at drepa kóp, fyrrenn skaðin er hendur, so er lítið vunnið við hesum 
loyvinum. 
 
Til § 4, stk. 2: 
 
Henda orðing er ógvuliga fevnandi, og leggur hon upp til, at ein og hvør kann skjóta 
kóp fyri alifelag við loyvi at skjóta kóp, so leingi viðkomandi lýkur treytirnar í 
vápnalógini. Vørn mælir ístaðin til at nýta eina líknandi skipan, ið er kend frá 
innvigingarskipanum. Fyri at fá loyvi til at innviga fisk, er krav um at navngivnir 
ábyrgdarpersónar verða upplýstir fyri myndugleikanum, og hava hesir ábyrgdina av 
innvigingini hjá ávísa felagnum. Fyri at alifelag skal fáa loyvi, átti at verið treyt fyri 
loyvinum, at einans navngivnir ábyrgdarpersónar, ið lúka treytirnar í vápnalógini, 
kunnu skjóta kóp á ávísa aliøkinum. 
 
Til § 4, stk. 4: 
 
Sama viðmerking sum til § 3, stk. 2, omanfyri. 
 
Til § 6, stk. 2: 
 
Greinin ásetir, at hóast loyvi er givið, so eru nakrir veiðhættir bannaðir. 
Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um ótilætlað dráp av kópi. Vørn metir, at tað 
hevði verið skynsamt við eini áseting viðvíkjandi ótilætlaðum drápi av kópi. 
Víst verður annars til almennu viðmerkingarnar omanfyri. 
 
Til § 6, stk. 3: 
 
Víst verður til almennu viðmerkingarnar omanfyri. 
 
Til § 7:  
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Vørn mælir til at seta inn í revsiásetingarnar, at um talan er um endurtøkubrot, kann 
revsingin herðast. 
 
Til § 9 
 
Fiskiveiðieftirlitið verður álagt at hava eftirlit við lógini. Vørn skal gera vart við, at tað 
kann verða ógvuliga trupult at hava eftirlit við, um alifeløgini fylgja lógini, tá tey drepa 
kóp á aliøkinum. Tað eru strong heilsufrøðilig krøv á aliøkjunum, og skipini hjá Vørn 
sigla vanliga ikki í aliøkjum. Harafturat eru aliøki á landi avbyrgd, og krevst loyvi fyri at 
sleppa inn. Í viðmerkingunum til lógaruppskotið stendur, at lógaruppskotið gevur ikki 
almennum myndugleikum atgongd til privat øki. Vørn mælir til, at geva heimild til at 
Fiskiveiðieftirlitið, við samleikaváttan og uttan rættarúrskurð, kann fara inn á aliøki, at 
gera tænastukanningar. Líknandi heimild er at finna í kapittul 14 í løgtingslóg um 
fyrisiting av sjófeingi. 
 
 
Vinarliga heilsan 

 
Jóhan Hendrik Ellefsen 


