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Hoyringssvar til uppskot til ll. um sjófeingi 
 

Føroya Arbeiðsgevarafelag (FAG) takkar fyri møguleikan at ummæla uppskot til løgtingslóg um 
sjófeingi, men skal samstundis gera vart við, at tað er alt ov stutt tíð at fáa 4 arbeiðsdagar at 
ummæla eitt so rúgvismikið og týðandi lógaruppskot. Gongdin seinastu árini hevur verið, at 
hoyringsfreistin til lógaruppskot og kunngerðir bara styttist, og tað kann ikki góðtakast í einum 
fólkarøði, har hoyring av lógaruppskotum eigur at hava stóran týdning. Felagið hevur biðið um 
longda freist til at ummæla hetta lógaruppskotið, men varð hetta noktað. Felagið fer tí enn 
einaferð staðiliga at vísa á, at fyri at fáa eitt so gott lógaruppskot sum gjørligt, má neyðuga 
tíðin verða avsett til viðgerðina, herundir tíð til hoyring. 

Felagið hevur tí valt einans at gera yvirskipaðar viðmerkingar til uppskotið. Tað er tó møguligt, 
at fleiri viðmerkingar koma seinni. 

Tá galdandi løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi varð send til hoyringar, nýtti FAG í 
hoyringssvarinum høvið at gera vart við, hvørjar súlur ein nýggj fiskivinnuskipan eigur at verða 
grundað á. 

Hetta snúði seg í stuttum um: 

• Burðardyggan fiskiskap, grundað á umsitingarætlanir 

• Herda revsing fyri ólógligan fiskiskap 

• Trygg nýtslurættindi 

• Kvotaskipan við innbygdari umsetiligheit í skipanini 

• Frælsi at leggja viðurskiftini til rættis, tó við ávísum rímiligum avmarkingum, har atlit 
verða tikin til samfelagsvirði 

• Serskatting av vinningi við víðarisølu av loyvum og rættindum 

• Eina burðardygga skatting av tilfeingisrentuni, grundað á staðfest miðalúrslit í 
vinnuni 

• Tryggja at skattur av vinningi, sum kemur úr føroyskum tilfeingi, verður goldin í 
Føroyum  

 
Í mun til tað sum stendur omanfyri, hevur FAG hesar yvirskipaðu viðmerkingar til fyriliggjandi 
uppskot til løgtingslóg um sjófeingi: 
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Burðardyggan fiskiskap grundað á umsitingarætlanir. 
Í lógaruppskotinum verður fiskidagatalið fyri 2020 ásett. Tað sæst tó ongastaðni í 
viðmerkingunum, um ásetta fiskidagatalið er grundað á nakað tilmæli frá Havstovuni um 
fiskiskapin fyri 2020. Eisini undrast FAG á, at eyka fiskidagar (2.189 dagar) verða latnir teimum 
ikki fult riknu útróðrarbátunum í 5B. Tað, at fiskidagarnir vóru uppi í hesum bólki áðrenn árið 
2019 var farið, er ikki ein haldgóð grundgeving fyri at økja um talið á døgum. Tað er júst 
náttúran í einum og hvørjari fiskivinnuskipan, at ein loyvishavari ikki altíð sleppur út at fiska, tá 
hann vil tað. Um øll sleppa at fiska tað tey vilja alt árið, hava vit ikki nakra fiskivinnuskipan, 
men púra frítt fiskarí, og tá fáa vit ov lítið burturúr. 
 
Um Havstovan metir, at tað ber til at økja um fiskidagarnar, heldur FAG tað vera meira 
upplagt, at hetta kemur teimum til góðar, sum dríva tað sum vinnu. 
Harumframt skal FAG vísa á, at í umsitingarætlanini fyri botnfisk, sum er gjørd í semju millum 
vinnuna, Havstovuna, Vørn og Fiskimálaráðið, er ásett, at talið á fiskidøgum ikki skal broytast 
meira enn 5% hvønn vegin. FAG mælir til, at umsitingarætlanin verður fylgd. 
 
Herda revsing fyri ólógligan fiskiskap v.m. 
At síggja til er revsingin fyri ólógligan fiskiskap v.m. í lógaruppskotinum tann sama sum í 
galdandi lóg um fyrisiting av sjófeingi. Løgtingslógin um fyrisiting av sjófeingi var ein lítil 
herðing av revsingini í mun til lógina um vinnuligan fiskiskap. FAG mælir til, at Fiskimálaráðið 
metir, um revsireglurnar eru á einum slíkum støði, at tær fyribyrgja ólógligari veiðu, útblaking 
v.m. 
 
Trygg nýtslurættindi 
FAG tekur undir við tryggum nýtslurættindum. Felagið ivast tó í, um rættindini í s.v. 
uppboðsárskvotur eru nóg trygg. 

Kvotaskipan við innbygdari umsetiligheit í skipanini 
Uppskotið er grundað á eina fiskidagaskipan fyri botnfiskiskapin undir Føroyum og eina 
kvotaskipan fyri uppisjóvarfisk. FAG heldur, at tað hevði verið betri, um øll skipanin varð 
grundað á kvotur, tí tá hevði tað verið lættari at fingið umsetiligheit í skipanina, sum er 
grundarlag undir produktivitetsvøkstri í vinnuni. Eisini millum skipasløg, sum í dag eru í 
ymiskum skipabólkum. Harumframt hevði skipanin verið lættari at umsitið. 
 
Praktiski trupulleikin við størri tileggjan til útblakan eigur at kunna verið loystur við herdari 
revsing og betri eftirliti. Trupulleikin við blandingsfiskiskapi eigur at kunna verið loystur við at 
geva møguleika fyri at keypa og selja kvotur til ymisku fiskasløgini millum sín, umframt eitt 
regluverk, sum undir ávísum treytum ger tað møguligt at taka veiðu frá blandingsfiskiskapi við 
til lands, hóast farið verður eitt sindur upp um kvotuna. 
 
Sama um Fiskimálaráðið velur eina kvotuskipan ella fiskidagaskipan er tó sera umráðandi við 
umsetiligum rættindi millum loyvishavarar fyri at styrkja effektivitetin í skipanini. 
 
Frælsi at leggja viðurskiftini til rættis, tó við rímuligum avmarkingum 
Í uppskotinum verða anti-trust mørkini broytt, so tey fyri fiskskap undir fiskidagaskipanini meira 
líkjast teimum mørkum, sum vóru galdandi í lógini um vinnuligan fiskiskap. Í mun til lógina um 
vinnuligan fiskiskap eru mørkini tó øðrvísi fyri pelagiskan fiskiskap og fyri fiskiskap eftir 
botnfiski uttanfyri føroyskan sjógv. Har tað í lógini um vinnuligan fiskiskap var eitt mark á 25% 
av veiðiloyvunum fyri pelagiskan fiskiskap, er markið í verandi lóg víðariført í hesum 
lógaruppskoti (35 % av heildarkvotuni fyri hvørt fiskaslag sær). FAG dugir ikki í viðmerkingunum 
at síggja hvør grundgevingin er fyri ásettu mørkunum, og tað eigur í øllum førum at verða lýst, 
hvør ávirkanin av teimum ásettu mørkunum ítøkiliga verður í mun til verandi støðu.  
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Útgangsstøðið má alla tíð vera, at vinnan hevur frælsi at leggja sítt virksemi til rættis, tó at tað 
í summum førum kunnu gerast rímuligar avmarkingar, um hetta frælsi hevur óhepnar 
avleiðingar. Í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið verður skrivað, at ein av 
grundgevingunum fyri at áseta eitt anti-trust mark er at fáa kapping millum aktørarnar. Til 
hetta skal FAG endurtaka viðmerkingina frá seinasta hoyringssvari, at teoretiska grundarlagið 
fyri at hava serligar anti-trust reglur fyri fiskivinnuna ikki er til staðar. Endamálið við anti-trust 
reglum er vanliga at verja brúkaran, men tað kann illa vera endamálið í hesum føri. Tað er ein 
beinhørð kapping um at selja fisk, og talan er um ein altjóða marknað fyri fiskavørur, har 
føroysku fyritøkur eru lutfalsliga lítlar. 
 
At tað kunnu verða aðrar orsøkir til at áseta eitt anti-trust mark er møguligt, men sum FAG 
eisini áður hevur víst á, eiga hesi eiga ikki at vera ov lág. Tað, at man hevur loyvt einari ávísari 
konsentratión í fiskivinnuni, hevur í stóran mun verið viðvirkandi til, at í øllum førum partar av 
fiskivinnuni hava megnað at ment seg og vent einum undirskoti til eitt yvirskot. Frá at fáa 
hundraðtals milliónir í stuðli, hevur fiskivinnan seinnu árini rindað fleiri hundrað milliónir inn í 
landskassan árliga í skatti og tilfeingisgjøldum. 
 
FAG tekur undir við broytingini, sum undir ávísum treytum ger tað møguligt at fáa partvísa 
fígging úr útlandinum til virksemið. 
 
Gjøld v.m. 
Gjøld fyri fiskirættindi eru ikki beinleiðis ein partur av uppskotinum, og tað er tí torført at 
viðmerkja hesi. Tó heldur FAG enn sum áður, at gjøld fyri fiskirættindini eiga at verða goldin av 
einum staðfestum meirvinningi, heldur enn uppboðssølugjaldi. 
 
Somuleiðis heldur FAG framvegis, at skattur av vinningi, sum kemur úr føroyskum tilfeingi eigur 
at vera skattað í Føroyum. Felagið tekur tískil undir við, at tað ikki kann gjaldast størri 
lutfalsligt vinningsbýti enn lutfalsliga ognarparturin í felagnum. Eisini eiga eftirlitsskipanir at 
vera, sum tryggja, at ásetingarnar í lógini virka eftir ætlan. 
 
 
 
 
 

 
Vinarliga 
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