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Hoyringssvar til uppskot til kópalóg 
 

Havbúnaðarfelagið takkar fyri møguleikan at ummæla uppskot til nýggja kópalog. 

Havbúnaðarfelagið (HBF) hevur hesar viðmerkingar til tær einstøku greinarnar: 

 

Til § 2: 

HBF heldur tað eigur at verða greiðari í lógartekstinum, at talan er um tilætlaða veiðu, 

ella tilætlað at skaða kóp. Um t.d. ein kópur ótilætlað verður skaddur við eitt alibrúk, 

eigur hetta ikki at kunna ábyrgdast tí, sum alibrúkið eigur. 

 

Til § 3: 

Í § 3, stk. 1, 3. pkt. er ásett, at um veitt verður við skotvápni, skal viðkomandi lúka 

krøvini ásett í løgtingslóg um vápn v.m., sbr. § 6, stk. 3. Óneyðugt er at endurtaka krøv í 

øðrum lógum, sum eru galdandi parallelt, eins og ivi kann standast um júst hvørji krøv í 

skotlógini sipað verður til. Mælt verður tí til at strika § 3, stk. 1, 3. pkt. 

 

Til § 4: 

 

Stk. 1 

Í § 4 stk. 1 verður heimilað landsstýrismanninum at loyva alifeløgum, sum hava 

laksaaliloyvi, at taka kóp, sum ger skaða á aliútbúnað, aliútgerð o.a. 

 

HBF heldur at heimildin til at taka kóp, sum ger skaða á aliútbúnað, aliútgerð v.m. er ov 

trong, tí atlit til fiskavælferð og vælferðina hjá kópinum sjálvum viga oftast tyngst í 

avgerðum um at taka kóp. HBF mælir tí til, at § 4, stk. 1, verður orðað soleiðis: 

”§ 4. Hóast bannið sambært § 2, kann landsstýrismaðurin, ella tann, ið landsstýrismaðurin 

heimilar til tess, eftir skrivligari umsókn frá alifelag, sum hevur aliloyvi, geva loyvi til at 

taka kóp, við atliti til djóravælferð fyri alifiskin ella kópin v.m. Loyvið skal tó vera treytað í 

mun til ávíst aliøki o.a. Loyvi eru tíðaravmarkað í upp til fimm ár.” 

 

Havbúnaðarfelagið tekur sum givið, at tað ber til hjá einum alifelagi at heita á 

myndugleikan um at fáa tikið loyvið aftur, áðrenn tey 5 árini eru farin, um hetta gerst 

neyðugt, eitt nú í sambandi við útflutning til USA. 
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Stk. 2 

Mælt verður til at strika § 4, stk. 2, tí hesi viðurskifti eru reguleraði í løgtingslóg um vápn. 

Sí eisini viðmerkingina omanfyri til § 3. 

 

Stk. 3 

Sambært ASC-standardinum, sum fleiri føroysk alifeløg fylgja, ber ikki til nýta ávísa útgerð, 

eitt nú sonevndar kópaforskrekkjarar at halda kópum burtur frá alibrúkum. Mælt verður tí 

til, at § 4, stk. 3 verður orðað soleiðis: 

”Stk. 3. Áðrenn alifelag tekur kóp, skal alifelagið hava tikið støðu til, um onnur hóskandi og 

minni víttfevnd tiltøk kunnu vera sett í verk fyri at røkka teimum atlitum, sum eru nevnd í 

stk. 1, 1.pkt.” 

 

Stk. 4 

Í § 4, stk. 4 er áseting, sum áleggur alifeløgunum at skráseta og skrivliga boða Havstovuni 

frá tali á kópi, sum verður tikin, ella sum av øðrum ávum doyr, í sambandi við alivirksemi. Í 

alilógini er líknandi áseting, sum áleggur alifeløgunum einaferð um árið at fráboða til 

Heilsufrøðiligu Starvsstovuna talið á kópi, ið verða tiknir og mælt verður til at strika hesa, 

samstundis sum kópalógin kemur í gildi, so talan ikki verður um dupult arbeiði. 

 

Annars verður mælt til, at § 4, stk. 4 verður orðað soleiðis: 

”Stk. 4. Alifeløg, sum hava fingið loyvi at taka kóp sbrt. stk. 1, skulu beinanvegin kópur er 

tikin, fyri hvørt aliøki sær, skráseta hetta. Á sama hátt skal skrásetast, um kópur av øðrum 

orsøkum doyr í samband við alivirksemi. Tá kalendaraárið er liðið, verða skrásetingarnar 

fyri kalendaraárið gjørdar upp fyri hvørt aliøki sær og sendar Havstovuni. Skrásetingarnar 

fyri undanfarna kalendaraár skulu í seinasta lagi vera Havstovuni í hendi t. 1. apríl. 

Havstovan ger eitt árligt yvirlit yvir tøkuna í undanfarna ári.” 

 

Til § 5. 

At taka eitt loyvi aftur er ein inntrívandi avgerð, og mælt verður tí til, at orðingin av § 5 

verður broytt, so loyvi kann takast aftur, um talan er um grov ella endurtikin brot. 

 

Til § 6. 

Vanliga orðingin er ikki at ”drepa” kóp, men at ”taka” kóp, og mælt verður til at nýta hesa 

orðing í kunngerðini. Á sama hátt eigur ”dráp” at verða broytt til ”tøka”. 

 

Til § 7. 

HBF heldur tað vera burturvið at kunna revsa við fongsli fyri brot á kunngerðina. Soleiðis 

sum møgulig brot kunnu vera háttað, eigur revsing við bót at vera nøktandi. Um tað snýr 

seg um brot viðvíkjandi djóravælferð, er revsiheimildin frammanundan í 

djóravælferðarlógini. 

 

Til § 9.  

Í § 9, stk. 1 er ásett, at Vørn hevur eftirlit við at lógin verður hildin. Havbúnaðarfelagið 

ivast í, hvat liggur í hesum, og um hetta er mest praktiska loysn. Talan er jú ikki um at 

regulera fiskiskap ella líknandi. Mælt verður tí til, at § 9, stk. 1 verður strikað, ella at tað 
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verður umorðað, so mál um brot á reglurnar verða viðgjørd av Vørn ella øðrum almennum 

myndugleika. 

 

Til § 10. 

Í § 10 er ásett, at lógin kemur í gildi dagin eftir, hon er lýst. Við hesari gildiskomuni verður 

tó frá degi til dags ólógligt at taka kóp, um einki loyvi er fingið. Tí má tað í einari skiftistíð 

vera gjørligt at taka kóp, til alifeløgini hava haft høvi til at søkja um loyvi at taka kóp, og 

fingið svar uppá umsóknina. 

 

Vinarliga 

Havbúnaðarfelagið 

 

 

 

Niels Winther 


