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Hoyringsskriv í samband við uppskot til løgtingslóg um sjófeingi 
 
 
Sp/F ANRU, sum eigur og rekur útróðrarbát í bólki 5A, og sum hevur umleið 10 fólk í starvi harav 
4 fulla tíð burturav, loyvir sær við hesum at senda tykkum hoyringsskriv í samband við tykkara 
uppskot til løgtingslóg um sjófeingi. 
 
 
Sum heild hevur felagið ein ja-ligan hugburð mótvegis uppskotinum, har vit m.a. bíta merki í, at 
endamálið við uppskotinum er ”at tryggja besta samfelagsbúskaparliga íkastið frá fiskivinnuni”1, 
og at ”Rakstrarbúskaparliga kravið er, at fiskiveiðan ber seg, útvegar fiskimonnum rímiliga úrtøku, 
at nóg mikið er til rakstur, kapitalkostnað og nýíløgur. Samfelagsbúskaparliga kravið er, at veiðan 
gevur so stórt íkast til tjóðarúrtøkuna sum gjørligt. Regluverkið skal tryggja, at mest møguligt av 
virðisøkingini í samband við gagnnýtsluna av fiskatilfeinginum er í Føroyum og kemur føroyska 
samfelagnum til góðar”2.  
 
Hetta eru í sær skjálvum góð og eyggjandi orð, men tíverri mugu vit staðfesta, at orðini als ikki 
samsvara við tað, sum Fiskimálaráðið við uppskotinum ætlar og fer at gera við fultrikna 
útróðrarflotan í bólki 5A. 
Víst verður til grein 32 í lógaruppskotinum og kapittul 3, serligar viðmerkingar til einstøku 
greinarnar í lógaruppskotinum. Her framgongur greitt, at tað fyri bólk 5 ikki skal verða loyvt at 
leggja bátar (t.e. loyvir) saman. Henda reglugerð stendur í skarandi kontrast við alt annað í 
lógaruppskotinum, har tað fleiri staðni framgongur3, at eitt av endamálunum við lógaruppskotinum 
er, at gera eina skipan við rúmari og smidligari ræsarúmi. Tíverri sær út til, at hetta endamál ikki 
skal verða galdandi fyri bólk 5A, fultriknir útróðrarbátar, sum okkara felag virkar undir, og tað 
harmast vit stórliga um. 
 
Útróðrarbátar í bólki 5 eru, sum flest øllum kunnugt, antin føroyskt bygdir úr træ ella úr glastrevju 
og allir undir 15 BT. Bátarnir í bólki 5A, sum eru fultriknu útróðrarbátarnir og sum okkara felag 
virkar í, eru allir út glastrevju. 
Víst verður á, júst hámarkið á 15 BT má metast at vera bulurin í reglugerðini, tí hetta markið ger, at 
talan altíð fer at vera um bátar, sum ikki eru stórir og sum ikki hava serliga stóra veiðuorku.  
 
Tá sáttmálar um at byggja eitt nýtt skip verða gjørdir, eru skipini nærum altíð teknaði til einstaka 
endamálið, og tí ber væl til at byggja eitt skip, sum er eina ávísa stødd og sum hevur somu 
veiðuorku, sum gamla skipið, sum nýggja skipið skal koma í staðin fyri. Í so máta er tá ikki so ringt 
                                                        
1 Almennar viðmerkingar, pkt. 1.3. Endamálið við uppskotinum 
2 Almennar viðmerkingar, pkt. 1.4. Virkisøki og endamál lógarinnar 
3 Almennar viðmerkingar, pkt. 1.4. Loyvi og loyvisskipanir og Reglur um at avhenda og at flyta veiðirættindi 
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at skifta eitt skip út við eitt nýtt skip við tilsvarandi veiðuorku.Víðari leggur lógaruppskotið eisini 
fleiri staðni4 upp til, at møguleikarnir at leggja veiðuloyvir saman og at flyta fiskiloyvir, t.d. tá 
nýggj skip verða bygd, ella tá gamla skipið verður skift út við nýggjari skip, skulu verða smidligari 
og møguleikarnir fleiri.  
 
Soleiðis er ikki við útróðrarbátum undir 15 BT. Hesir eru, sum omanfyri upplýst, úr glastrevju og tá 
er talan um, at mann keypir eitt model, sum verksmiðjurnar bjóða fram. Bátarnir verða ikki teknaðir 
og bygdir soleiðis, at teir beinleiðis svara til annan gamlan bát, sum tann nýggi skal koma í staðin 
fyri.  
Soleiðis sum lógaruppskotið leggur upp til, verða tingini gjørd trupul og ófleksibul uttan nakað sum 
helst ræsarúm, tá tey, sum virka í bólki 5A, skulu endurnýggja sínar bátar. Tí antin mugu tey finna 
eitt model, sum er júst sama model, sum tann tey hava, sum ikki er lætt, tí talan ofta er um sera 
gamla bátar, ella mugu tey finna ein bát, eitt model, sum er minni, soleiðis at tey fáa loyvi at flyta 
fiskiloyvi yvir á nýggja bátin uttan at hækka um veiðuorkuna og uttan t.d. at fáa loyvi til at flyta 
annað fiskiloyvi saman við upprunaliga fiskiloyvinum yvir á nýggja bátin, um hesin t.d. er eitt 
evarska lítið sindur størri enn upprunaligi báturin, sum skal skiftast út. Á henda hátt fer lógin at 
hava við sær, at bátarnir í bólki 5A við tíðini fara at gerast minni og minni. Úrlitið verður uttan iva, 
at tey, sum virka í bólki 5A, á henda hátt heldur fara at halda fast í gomlu bátunum, sum harvið 
hevur við sær, at bólkur 5A, sum heild, verður ein bólkur við serstakliga gomlum bátum, har t.d. 
trygdin eisini verður hareftir. Er hetta veruliga tað, sum Fiskimálaráðið og politiska skipanin 
ynskir?  
 
Tað er torført at skilja, hví Fiskimálaráðið heldur, at tey, sum virka í bólki 5A, sum eru fultrikin 
fiskifør, ikki skulu hava somu møguleikar at virka undir, sum restin av fiskiflotanum annars við 
lógaruppskotinum skal fáa. Alt í alt má hetta sigast at vera diskriminatión av ringasta slag.  
 
Vit harmast stórliga atburðin og vóna, at talan bert er um misskiljingar og forgloymilsi. 
 
Heitt verður tí við hesum á Fiskimálaráðið, landsstýrismannin í fiskivinnumálum og alla tí politisku 
skipanina, um at geva teimum sum virka og liva í bólki 5A, somu møguleikar og viðfer, sum hinir 
fultriknu bólkarnir fáa.  
Vit í bólki 5A ynskja eisini at fáa møguleikan at leggja bátar og loyvir saman í okkara royndum at 
endurnýggja og annars at røkka teimum endamálum, sum lógaruppskotið leggur upp til og sum 
endurgivið frá omanfyri í hesum hoyringsskrivi.  
 
Vinarliga heilsan  
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4 Almennar viðmerkingar, pkt. 1.4. Reglur um at avhenda og at flyta veiðirættindi  


