Bárður á Steig Nielsen
Edmund Joensen
Kaj Leo Holm Johannesen
Magnus Rasmussen
Helgi Abrahamsen
løgtingsmenn
vegna Sambandsflokkin

Løgtingið

Løgtingsmál nr. 164/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um
serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti í 2018 og 2019
(Lækkan av veiðigjaldi)

Uppskot til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli,
norðhavssild og svartkjafti í 2018 og 2019
(Lækkan av veiðigjaldi)

§1
Í løgtingslóg nr. 172 frá 20. desember
2017 um serstakar treytir fyri fiskiskap
eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti í
2018 og 2019, sum broytt við løgtingslóg
nr. 179 frá 21. desember 2018 verður § 1,
stk. 2 orðað soleiðis:
“Stk. 2. Veiðigjaldið, sambært stk. 1, er
1) 0,99 kr. fyri hvørt fiskað kilo í
rundari vekt av makreli,

2) 0,50 kr. fyri hvørt fiskað kilo í
rundari vekt av norðhavssild, og
3) 0,05 kr. fyri hvørt fiskað kilo í
rundari vekt av svartkjafti.
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd.

Viðmerkingar
Endamálið við uppskotinum er at tillaga veiðigjøldini á fiskasløgini makrel, sild og svartkjaft,
sum eru ásett í lógini.
Tað eru nú nøkur ár síðani, at skiftandi samgongur fóru undir at krevja inn veiðigjøld frá
fiskivinnuni.
Fyrstu tíðina vóru veiðugjøldini løgd á makrelin og sildina.
Seinnu árini hevur ein ávís semja verið í politisku skipanini um, at veiðigjøldini skulu
krevjast. Vinnan hevur í ávísan mun eisini sagt seg kunna taka undir við slíkari skipan, um
hon er einføld og rímilig.
Vandin við slíkari skipan hevur tó víst seg at verið, at hon hevur verið nýtt til at fylla hol í
landskassanum, tí hugurin hjá politisku skipanini at gera átøk, ið vaksa um almennu
útreiðslurnar, er stórur. Hetta hevur havt við sær, at veiðigjøldini eru hækkað og eru farin at
umfata fleiri fiskasløg.
Harumframt er skipanin við uppboðssølu av fiskirættindum sett í verk fyri at fáa enn meira
pening í landskassan.
Sitandi samgonga hevur arbeitt við torgreiddum uppskotum um veiðigjøld í fleiri umførum.
Arbeitt hevur verið við ymiskum sløgum av uppboðssølu og heldur torgreiddum útrokningum
av veiðigjøldum flættaðum saman við uppboðssøluprísum av ávísu fiskasløgunum fyri ávísar
skipabólkar. Innkrevjingin er eisini víðkað til at at fata um svartkjaft og uppboðssølu av toski
serliga í Barentshavinum, men nú eisini á Flemich Cap.

Fíggjarligar avleiðingar
Gjøldini eru eitt vet lægri enn galdandi lóg ásetir, og roknast kann við eini inntøku av
veiðigjøldum upp á 120 mió. kr.

Serligar viðmerkingar
Veiðigjaldið fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av makreli lækkar úr 1,00 kr. niður í 0,99 kr.,
av norðhavssild úr 0,75 kr. niður í 0,50 kr., og svartkjafti úr 0,20 kr. niður í 0,05 kr.

Á Løgtingi, 7. mars 2019

Bárður á Steig Nielsen

Edmund Joensen

Kaj Leo Holm Johannesen

Magnus Rasmussen

Helgi Abrahamsen
2/2

