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Hoyringssvar frá Havstovuni til uppskot til løgtingslóg um sjófeingi 

 

Ongar beinleiðis endamálsorðingar eru í hesum lógaruppskoti og hetta er grundgivið í 

viðmerkingunum. Í lógini um fyrisiting av sjófeingi og eisini í lógini um vinnuligan fiskiskap vóru 

endamálsorðingar, har m.a. burðardygg umsiting av fiskatilfeinginum var eitt av endamálunum. 

Havstovan og ICES hava í mong ár ráðgivið út frá burðardyggari veiðu. Tá hetta ikki longur er eitt 

endamál við lógini, kann ein andsøgn verða millum ráðgevingina og lógina. At burðardygg gagnnýtsla 

er nevnd sum eitt endamál í viðmerkingunum, hevur ikki somu støðu sum sjálvur lógarteksturin. 

 

1. 

Kapittul 12. Fiskirannsóknir og havrannsóknir, § 51. stk. 4 (evt. eitt nýtt stk 5): 

Mælt verður til, at Havstovan skal kunna biðja bátar og skip taka smærri umboðandi prøvar av 

veiðuni fyri Havstovuna. 

(Hetta hann t.d. vera relevant í uppsjóvarfiskiskapi ella tá veiðan verður viðgjørt umborð). 

 

2.  

Kapittul 11. Vinnuligar royndir, royndarfiskiskapur o.a., § 49, stk 2: 

Víst verður til § 75, men tann paragrafin er ikki í lógaruppskotinum.  

 

3. 

Kapittul 5. Skipan í fiskiskapinum hjá fiskiførum undir føroyskum flaggi í føroyskum sjógvi 

§ 19 ásetur, at Bólkur 5 fær 8879 fiskidagar umframt 2150 fiskidagar markaðir til ikki fult riknar 

útróðrarbátar, tilsamans 11029 dagar. Teir 2150 fiskidagarnir vórðu lagdir aftrat í august 2019, tí 

Bólkur 5b manglaði dagar.  

Tvey viðurskifti hava við sær, at veiðutrýstið hjá Bólki 5 á tosk er nógv økt í 2019 í mun til onnur ár:  

- Í fyrsta lagi brúka bátarnir nógv fleiri av sínum døgum enn vanligt, væntandi umleið 11000 dagar í 

2019 í mun til 5827 dagar í 2018.  

- Í øðrum lagi er toskurin, sum í størri mun enn annars heldur sær nær landi, lættur at fáa við húki. 

Bólkur 5 hevur fyrstu 9 mánaðirnar í 2019 fiskað umleið 35% av toskaveiðuni í mun til 20-25% 

onnur ár.  

Ein leyslig meting vísir, at veiðutrýstið hjá Bólki 5 á tosk kemur at verða heilt uppi á umleið 0,3 og tað 

samlaða veiðutrýstið fyri allar skipabólkar uppi á 0,6-0,7 fyri 2019. Til samanberingar er tað 



 

burðardygga ICES veiðutrýstið 0,23 og veiðutrýstið sambært uppskotinum um umsitingarætlan 0,34. 

Um  tey náttúrligu viðurskiftini í 2019, við nógvum toski nær landi, halda fram í 2020, gerst 

veiðutrýstið á tosk væntandi nógv størri enn tey burðardyggu mørkini. 

Tann toskurin, sum er nær landi er rak og tí hevði verið skilagott at gjørt reglur, sum avmarka hendan 

fiskiskap. 

§ 19 stk. 8 ásetur harumframt, at óbrúktir dagar frá undanfarna ári kunnu brúkast eftir 1. oktober. 

Hetta er ein nýggj áseting, sum helst kemur í staðin fyri regluna um, at dagar kunnu flytast millum 

bólkar seinastu 3 mánaðirnar av fiskiárinum. Hendan ásetingin fer væntandi at økja um veiðutrýstið á 

tosk og hýsu, tí viðkomandi skipabólkar (Bólkur 3, 4, 5) hava undanfarin ár bert brúkt góða helvt av 

teimum tillutaðu døgunum.  

Veiðutrýstið á upsa fer helst ikki at økjast so nógv, tí Bólkur 2 hevur brúkt meginpartin av teimum 

tillutaðu døgunum.  

Havstovan metir, at lógaruppskotið leggur upp til ov stórt veiðutrýst á tosk og at hetta ikki er í tráð 

við burðardygga umsiting. 

 

Hóast toskastovnurin er væl fyri í løtuni, er ógreitt, hvussu framtíðarútlitini eru. 

Fyribilsstovnsmetingin frá apríl 2019 bendir á, at góðir árgangir frá 2016-2018 eru á veg. Ein dagførd 

stovnsmeting verður gjørd í november 2019. 

 

 

 

Vinarliga 

 

Eilif Gaard 

Havstovan 


