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Viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um sjófeingi 

 

Vørn skal fyrst av øllum gera vart við, at hoyringsfreistin á 4 yrkadagar er alt, alt ov stutt. Tað 

hevur verið ógjørligt, innan fyri ásettu freistina, at viðgera uppskotið á nøktandi hátt. Vørn 

skal tó gera fylgjandi viðmerkingar til lógaruppskotið 

 

 

Viðvíkjandi veiðiloyvi 

 

Veiðiloyvi er allýst í § 2, nr. 5 sum: “Góðkenning av ávísum fiskifari at reka vinnuligan 

fiskiskap undir føroyskum flaggi.” Sostatt verður lagt upp til, at veiðiloyvi ikki er knýtt at 

ávísum fiskirættindum, men er heldur ein generel góðkenning av ávísum fiskifari at reka 

vinnuligan fiskiskap, hetta stendur eisini í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið á síðu 

32: “Skotið er upp, at tað verður eitt slag av veiðiloyvi, sum er eitt generelt loyvi at reka 

vinnuligan fiskiskap undir føroyskum flaggi.” 

 

Í § 5 verður ásett sum treyt fyri at veiðiloyvið verður latið, “at eigarin hevur ræði á rættindum 

at veiða sambært hesi løgtingslóg”. Sostatt er ein treyt fyri veiðiloyvinum, at eigarin hevur 

ræði á rættindum. Í § 6, stk. 2 verður ásett: “Tá veiðiloyvi fer úr gildi, falla samstundis øll 

fiskirættindi til landið, herundir egnir fiskidagar, egnir kvotupartar og onnur fiskirættindi 

latin sambært løgtingslógini.” Sostatt er ein treyt fyri at varðveita fiskirættindi, at viðkomandi 

hevur veiðiloyvi. Niðurstøðan má so vera, at fyri at fáa veiðiloyvi krevst at eigarin hevur 

fiskirættindi og fyri at varðveita ella fáa fiskirættindi krevst, at eigarin hevur veiðiloyvi. Hetta 

er sera ógreitt. 

 

§ 28, stk. 1, 1. pkt ásetir, at veiðiloyvi kann flytast á annað fiskifar við ella uttan fiskiloyvi. Í 

2. pkt verður ásett: “Tá veiðiloyvi verður flutt, verða samstundis flutt øll fiskirættindi, 

fiskifarið hevur rætt til.” Hetta leggur upp til, at øll fiskirættindi eru knýtt at ávísum 

veiðiloyvi. Víðari í stk. 3 verður ásett at: “ Veiðiloyvi hjá fiskiførum í bólkunum sambært § 19, 

stk. 1 kunnu ikki flytast millum bólkarnar sambært § 19, stk. 1.” hetta merkir sostatt, at 

veiðiloyvið er knýtt at ávísum bólki av rættindum í fiskidagaskipanini. Tá § 2 allýsir 

veiðiloyvi sum eina generella góðkenning av ávísum fiskifari at reka vinnuligan fiskiskap, 

tykist tað undrunarvert at møguligt skal verða at flyta slíkt veiðiloyvi. Tað gevur ei heldur 

meining at tosa um at leggja tvey veiðiloyvi saman á eitt ávíst fiskifar - hví skuldi eitt fiskifar 

havt tørv á tveimum generellum góðkenningum at reka vinnuligan fiskiskap? Hetta gevur 

sostatt eisini ábendingar um, at fiskirættindi eru knýtt at veiðiloyvinum, og møguliga fiskiorka 

eisini. 

 



 

 

 

síða 2 av 4 

Eigari av fiskifarið, ið verður tikið úr vinnuligum fiskiskapi, kann fáa tilsøgn um at varðveita 

veiðiloyvið sbrt. § 29. Lógarásetingin nevnir einki um hvat hendir við fiskirættindunum hjá 

skipinum, men í viðmerkingunum til § 29, stk. 1 stendur at: “Skotið verður upp ein skipan, 

har heimild er hjá landsstýrismanninum at veita eigara av fiskifari, sum verður tikið úr 

vinnuligan fiskiskapi, tilsøgn um at varðveita veiðiloyvið og fiskirættindini í upp til tvey ár 

uttan at hava fiskifar.” Tá eigarin fær eina tilsøgn um at varðveita veiðiloyvi, so liggur eisini í 

tí, at hann varðveitir tey fiskirættindi, ið eru knýtt at veiðiloyvinum. Hetta er ikki í tráð við 

allýsingina í § 2 og generellu viðmerkingarnar um veiðiloyvi. 

 

Tá tað kemur til avhending av kvotum í § 31, tykist tað sum, at veiðiloyvi er meira generelt. 

Einasta treyt fyri at avhenda egnan kvotupart ella egna árskvotu er at fiskifarið, ið avhenda 

verður til, hevur veiðiloyvið. Tað tykist sostatt sum um, at veiðiloyvi ikki eru bólkaði tá tað 

kemur til kvotur, eins og tað er við fiskidøgum omanfyri. 

 

Tá vit koma til ásetingarnar um brúksskyldu gerst tað heilt greitt, at fiskirættindini eru knýtt at 

einum ávísum veiðiloyvi. Tað stendur beinleiðis í § 36, stk. 1, 2. pkt.: “Tá veiðiloyvi falla 

aftur til landið, falla fiskirættindi knýtt at veiðiloyvinum eisini aftur til landið.” Hetta metir 

Vørn ikki er í tráð við allýsingina av veiðiloyvinum í § 2, nr. 5 ella viðmerkingunum á s. 32, 

sum eru nevndar omanfyri.  

 

Fyri at taka samanum, so er tað ógvuliga ógreitt í uppskotinum hvat eitt veiðiloyvi er. Tað er 

allýst í § 2, nr. 5, og nágreina í viðmerkingunum sum ein generel góðkenning at reka 

vinnuligan fiskiskap. Men fleiri staðni í lógartekstinum verður tað lýst annarleiðis enn í 

allýsingini í § 2, við tað at fiskirættindi eru knýtt at ávísum veiðiloyvi. Tað er sostatt ógreitt 

hvat eitt veiðiloyvi er. Vørn skal tí mæla til, at fáa gjørt greitt hvat liggur í hugtakinum 

“veiðiloyvi”. Er talan um, at ávís fiskirættindi eru knýtt at ávísum veiðiloyvi, ella eru 

veiðiloyvini einans ein generel góðkenning av ávísum fiskifari at reka vinnuligan fiskiskap. 

Tað er alneyðugt at veiðiloyvið verður greitt allýst í lógini, og at tann allýsingin verður brúkt 

konsekvent í lógartekstinum. 

  

 

Til § 11, stk. 4, nr. 4. 

 

Tað verður ásett, at í minsta lagi ¾ av eigarunum skulu verða heimahoyrandi í Føroyum, 

samstundis sum teir skulu hava allan atkvøðurættin og avgerðarrættin í felagnum. Hetta er ein 

broyting frá løgtingslógini um vinnuligan fiskiskap, har tað var ásett at 2/3 av eigarunum 

skuldu verða heimahoyrandi í Føroyum, samstundis sum 2/3 av atkvøðurættinum og 

avgerðarrættinum í felagnum skuldu verða heimahoyrandi í Føroyum. Vørn skal tí spyrja um 

hetta er ein tilætlað broyting? Um eitt felag hevur ¼ útlendskan ognarskap, so er trupult at 

staðfesta at allur avgerðarrættur er heimahoyrandi í Føroyum.  

 

 

Til § 12, stk. 3 

 

Her verður ásett, at: “Tá partabrøv ella kapitalpartar verða seldir, skulu treytirnar í § 11, stk. 

4, nr. 4 verða loknar.” Tað er ikki heilt greitt, hvussu hetta skal umsitast. Vørn mælir til at 

orða hesa ástingina greiðari soleiðis at ongin ivi er um hvørjar treytirnar eru, tá kapitalpartar 

verða seldir í teimum feløgum sum hava omanfyri ¼ av útlendskum ognarskapi. Er tað 

keyparin, seljarin ella báðir, ið skulu lúka treytina? 



 

 

 

síða 3 av 4 

 

 

 

Til § 21. stk. 3 

 

Hendan ásetingin er sera ógreið. Fiskiorkan er ikki allýst í lógini, men hon skal ikki økjast í 

tillagingartíðarskeiðinum. Verður støði tikið í upprunaligu fiskiorkuni (áðrenn fiskidagarnir 

vóru loystir frá stálinum) ella verður støði tikið í teimum fiskiførum, sum fiskiloyvi er á í dag?  

 

 

 

Til § 23, stk. 4-6 

 

Í stk. 6 krevst loyvi frá Fiskiveiðieftirlitinum, hetta er eisini í verandi lóg. Í stk. 4 og 5 krevst 

loyvi frá landsstýrismanninum, hetta er ein broyting frá verandi lóg. Tí er spurningurin um 

hetta er tilætlað? 

 

 

Til § 29 

 

Nú tá tað verður loyvt at avhenda tilsagnir, so má tað gerast greitt hvørjar treytirnar eru. Fær 

keyparin somu freist at keypa nýtt skip, ella verður nýggj freist ásett so hvørt sum tilsøgnin 

verður avhenda. So er eisini spurningurin um tað verða treytir til hvussu ofta tilsøgnin kann 

leggjast á nýtt skip. Vit kunnu ímynda okkum at tilsøgn verður avhenda og veiðiloyvið lagt á 

skip hjá keypara fyri síðani at verða tikið av skipinum aftur og tilsøgn avhenda seljara aftur. 

Vørn mælir til at seta treytir fyri avhending av tilsagnum, ið forða fyri at tilsagnir verða 

avhendar bara fyri at leingja tíðarfreistina á tilsøgnum. 

 

 

Til § 34, stk. 2, nr. 4 

 

Í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi varð upprunaliga heimild at seta eygleiðara umborð á 

skip, og at krevja allar útreiðslur endurgoldnar av skipinum. Hendan skipanin riggaði væl, og 

gjørdi hetta tað møguligt hjá Vørn at seta tveir eygleiðarar í fulltíðarstarv. Henda skipanin 

riggaði ógvuliga væl. Føroyar hevur eisini bundið seg til, í millumtjóða avtalum, at hava 

eygleiðarar umborð á skipum í ávísum fiskiskapi. Tá heimildin at krevja útreiðslur fyri 

eygleiðaran endurgoldnan fall burtur, datt skipanin við eygleiðarum burtur, orsakað av, at 

eingin játtan er tøk, at seta eygleiðarar í starv. Tí skal Vørn mæla til, at heimild verður sett inn 

í lógina, ið heimilar Fiskiveiðieftirlitinum at krevja at fiskifarið ber allar útreiðslur fyri at hava 

eygleiðaran umborð. 

 

 

 

 

Til §§ 38-39 

 

Her verða ásettar treytir fyri virking umborð og umskiping. Tað verður tað eisini í § 23, stk. 6 

har tað verður ásett at loyvi krevst fyri at virka umborð og umskipa. Tí skal Vørn mæla til at 

samanskriva hesar ásetingarnar onkursvegna.  



 

 

 

síða 4 av 4 

 

 

Til § 41 

Brot á § 41, stk. 1 kann revsast við sekt. Harafturat verður ásett í § 41, stk. 5, at um veiða 

verður landa uttanlands í ósamsvar við stk. 1, so skal eigarin rinda eitt gjald til landskassan, 

sum samsvarar við 30% av søluvirðinum av tí nøgd, ið er avreidd uttanlands. Her verður lagt 

upp til at brot kunnu revsast dupult, er hetta tilætlað? 

 

 

Til § 43 

 

Í løgtingslóg um sjófeingi kom áseting um manningarviðurskifti inn í lógina. Orsøkin var 

tann, at fari var frá veiðiloyvum, og rættindi vóru loyst av stálinum. Nú er ætlanin at venda 

aftur til gomlu skipanina við veiðiloyvum og rættindum á fiskifarinum, tí mælir Vørn til at 

strika § 43. Reint umsitingarliga hevur hetta kravið verið tungt, serliga fyri umsøkjarar av 

fiskiloyvi, undantikið bólk 5. Orsøkin er tann, at váttan um manningarviðurskifti skal sendast 

við hvørjum fiskiloyvi. Tá fari verður aftur til gomlu skipanina metir Vørn tað verða mest 

skynsamt, serliga fyri borgaran, at strika hetta kravi. 

 

 

 

Vegna Vørn 

 

Jóhan Hendrik Ellefsen 


