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Viðmerkingar til Løgtingslóg um sjófeingi. 

 

 Hervið viðmerkingarnar Maskinmeistarafelagnum, til nýggju lógina um tilfeingi. 

 Í høvuðsheitinum eru mínar viðmerkingar, spurningar um ymisk viðurskiftir sum vit ikki meta eru nóg væl 
lýst í nýggju lógini.  Tað er lagt upp til at lógarbroytingin er neyðug, fyri at skapa stabilitet í vinnuni. Í slíkum 
føri er tað umráðandi at stabiliteturin ikki bert er á reiðarasíðuni, men eisini hjá manningunum.  

 Soleiðis eru tað viðurskiftir sum kunnu koma at ávirka lønar-og setanarviðurskiftir hjá limum okkara, sum 
vit vilja hava greiðu, herundir møguleikanum hjá reiðara at flyta ella selja kvotur imillum skip, miðsavnan á 
kvotum og støddir á gjøldum, sum reiðari hevur heimild at áleggja manningum. 

 

1. Nú uppboðsparturin minkar  
Fyri svartkjaft frá 25-14,5% 
Fyri makrel frá 15-8,7% 
Fyri norðhavsild frá 15-8,7% 
Til hvønn og eftir hvørjum kriterium verður tann nøgdin av tilfeinginum sum uppboðsølan minkar 
við, útluta eftir nýggju lógini? 
Viðmerking: Tað eigur at fyriliggja ein ætlan um hvussu hettar skal gerðast. 
 

2. Hvussu við uppboðsøluni av botnfiski í Barentshavinum og Eysturgrønlandi, og toski á Flemish Cap. 
Hesar uppboðsølurnar eru ikki nevndar í lógaruppskotinum, og ganga vit útfrá at hettar merkir at 
tær ikki eru aktuellar. Í sofall til hvønn hátt og eftir hvørjum kriterium verða hesar nøgdirnar av 
tilfeinginum útlutaðar? 
Viðmerking: Tað eigur at fyriliggja ein ætlan um hvussu hettar skal gerðast. 
 

3. Vilja aðrir skipabólkar, eitt nú bólkur 2, framvegis fáa lut í makrelkvotuni? Í sofall hvussu skal hesin 
fiskiskapurin skipast? Um ikki hvør fær hendan partin av kvotuni og eftir hvørjum kriterium verður 
hettar gjørt? 
Viðmerking: Hettar hevur verið eitt gott íkast hjá manningunum á hesum parti av flotanum, sum 
ikki hevur serliga høgar hýrur frammanundan. 
 

4. Tá ið TAC´ið framyvir hækkar, á hvønn hátt, og til hvønn, verður hesin parturin av kvotuni 
útlutaður? 
Viðmerking: Tað eigur at fyriliggja ein ætlan hvussu slíkt skal handfarast. 
 

5. Skal tað sum verður keypt á tí endaligu uppboðsøluni, verða oyramerkt til eitt ávíst skip? 
Viðmerking: Á hendan hátt er nemt at gjøgnumskoða hvat endaliga kvotan hjá hvørjum einstakum 
skipið er. Hettar kann, um einki broytist, hava stabiliserandi virkna hjá manningum. 
 

6. Hevur reiðari loyvi at selja kvotu til annað reiðarí? Og í sofall hvørji krøv seta myndurleikarnir til 
slíka sølu. Herundir eru nakrar ásetingar um prísseting? Um/tá ið slík søla fer fram, fellur nakað av 
søluviðrinum beinleiðis sum partur av søluviðrinum, ella óbeinleiðis, sum skattur í landskassan? 
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Viðmerking: Umráðandi at fáa lýst, serliga við atlitið til at ein púra frí søla, har reiðaríini aleina 
gerða sum teimum lystir, kann viðføra óstabilitet hjá manningum. Hinvegin kunnu møguligar sølur, 
um tær geva avkast til landskassan gerða at møgulig gjøld sum manningar luttaka í, verða 
tilsvarandi minni.  
 
 

7. Hvussu verður um skip við kvotu verður selt/útskift. Fylgir kvotan tá við skipinum, ella hevur 
reiðaríið loyvi til at flyta kvotuna, sum tilhoyrur hesum skipinum, yvir á annað skip hjá sama 
reiðaríið?  
Viðmerking: Umráðandi at fáa lýst, serliga við atlitið til, at um reiðaríini kunnu gerða sum teimum 
lystir, vil tað viðføra óstabilitet hjá manningum. 
 
 

8. Kunnu kvotur á fleiri skipum verða miðsavnaðar á einum skipið, og í sofall eftir hvørjum reglum skal 
hettar gerðast? 
Viðmerking: Umráðandi at fáa lýst, serliga við atliti til, at um reiðaríini kunnu gerða sum teimum 
lystir, vil tað viðføra óstabilitet hjá manningum. 
 
 

9. Sagt verður at inntøkurnar hjá Landskassanum ikki skullu minka av lógarbroytingini. Eftir galdandi 
lóg er uppboðsøluparturin ein tíðandi partur av hesari inntøkuni. Nú hesin parturin minkar, og sum 
frálíður heilt verður burtur, má væl sagtans kompenserast fyri mistu inntøkurnar aðrastaðni.  Á 
hvønn hátt er ætlanin at gerða hettar?   
Útrokningar sum vit hava gjørt vísa greitt at um hettar skal gerðast við øktum tilfeingisgjøldum í 
verðandi líki, so skullu hesi hækka við í hvussu so er 20-25%, í fyrstu siftu, og uppaftur meira tá ið 
uppboðsølan heilt fellur burtur. 
Hettar vil ganga hart útyvir manningarhýrunar.   
Viðmerking: Vit halda sostatt sera tíðningarmikið at fáa lýst, hvussu ætlanin er at greiða hendan 
partin, fyri at kunna síggja hvørji árin lógarbroytingin kann viðføra, á lønarviðuskiftini hjá limum 
okkara. 
 
 

10. Ein arbeiðsbólkur samansettur av manningarfeløgunum, vinnuni, Havstovuni og Vørn, samdust 
einmælt seinasta vár um eina umsitingarætlan fyri botnfiskiskapin undir Føroyum. Vit duga ikki at 
síggja nakað um hettar álitið í hesum uppskotinum. Merkir hettar at eingin ætlan fyriliggur at seta 
hesa umsitingarætlanina í verk, og at alt hettar megnararbeiði sum bar á mál við søguligari semju 
ímillum allar hesar partarnar, hevur verið til fánýtis?  
Viðmerking: Tað vildi verið stórt spell, at polittiska valdi kolldømur eina søguliga semju, sum allir 
aðrir partar kundu semjast um. 
 
 
Tórshavn 17.10.2019 
Vinarliga Ólavur Gunnarsson formaður vegna Maskinmeistarafelagið 

 


