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Hoyringsskriv í samband við uppskot til løgtingslóg um sjófeingi 
 
 
Felagið Garnaskip, sum umboðar skipini í bólkum garnaskip, loyvir sær við hesum at senda tykkum 
hoyringsskriv í samband við tykkara uppskot til løgtingslóg um sjófeingi. 
 
 
Vit í Felagnum Garnaskip hava sum heild ein ja-ligan hugburð mótvegis lógaruppskotinum, har vit 
m.a. hava lagt til merkis og fegnast um tað, sum Fiskimálaráðið skrivar um endamálið við 
uppskotinum. Vit hava t.d. lagt til merkis, at Fiskimálaráðið skrivar, at “dentur er lagdur á.. at 
tryggja besta samfelagsbúskaparliga íkastið frá fiskivinnuni”, 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”.  
 
Tað sagt, loyva vit okkum tó at vísa á ymiskt í uppskotinum, sum vit meta vera óheppi og okkurt 
nærmast skaðiligt og niðurbrótandi. 
 
Lógaruppskotið leggur upp til, at vent verður aftur til eina skipan við ‘rullandi loyvum’. Hetta 
heldur felagið er skilagott, og tað fegnast vit um. Tó mæla vit til, at loyvini vara 12 ár í staðin fyri 
10 ár, tí eitt 12 ára ‘licensloyvi’ riggar betur til teir fíggingarmøguleikar, sum d.d. fyriliggja, tá talan 
er um at byggja nýggj fiskiskip. Mint verður í hesum sambandi á, at t.d. støðan hjá 
uppsjóvarflotanum, sum hon er í dag, er ónormal, og tí í minni mun ella als ikki eigur at verða tikin 
við í metingina viðvíkjandi fíggingarmøguleikum og afturgjaldstíð, tá nýggj fiskiskip skulu 
byggjast. 
 
Umframt omanfyristandandi halda vit harumframt, at ein brúksskylda upp á tvey ár kann hava sera 
óhepnar avleiðingar, tí tá verða reiðaríini, av tekniskum ávum, tvungin at senda síni skip, ella ávíst 
skip, til fiskiskap, hóast fiskiskapurin als ikki er lønandi og raksturin negativur. Samstundis er 
fiskastovnurin helst eisini í eini støðu, har hann heldur skal hava frið, soleiðis at hann nørist aftur. 
Harumframt verður ein avleiðing eisini, at tað verða tey reiðaríini, sum eru kapitalsterkast, og sum 
sum hava mest av útlendskum kapitali ‘í rygginum’, sum í longdini fara at gerast vinnarar. Tað fara 
tey, tí tey hava møguleika at hava síni skip til fiskiskap í longri tíðarskeið, hóast tey geva undirskot. 
Føroyska samfelagið hevur longu fleiri ferðir sæð hesa sannroynd sjón fyri søgn. Endin verður, at 
smærru aktørarnir antin missa síni loyvir ella fara í konkurs, og undir øllum umstøðum enda við at 
verða keypt av omanfyrinevndu størru aktørum.  
Vit halda tí, at hetta er ein sera óheppin reglugerð, sum kanska á papírinum sær út til at vera 
skilagóð, men sum í longdini fer at hava sera óhepnar samfelagsligar fylgir við sær.  
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Vit mæla tí til, at um brúksskyldan skal varveitast í uppskotinum, at henda so verður longd til minst 
trý ella fýra ár. 
 
Víst verður í hesum sambandi á, at tvey veiðiloyvir hjá garnaskipum stava frá ídnaðarskipum, sum 
upprunaliga høvdu sín fiskiskap í Norðsjónum, eitt loyvi stavar frá línuskipinum Hans Erik, sum 
burturav royndi á Flemish Cap, og tvey loyvir stava frá rækjutrolarum, sum royndu í 
Vesturgrønnlandi. Harumframt hevur ein útróðrarbátur eitt loyvi, og tvey línuskip hava hvør sítt 
loyvi. 
 
Rakstrargongdin hjá garnaskipunum hevur verið vánalig í nógv ár, og onkuntíð hava bara tvey 
veiðiloyvir verið virkin. Í løtuni eru 5 loyvir virkin. 
Sum omanfyri nevnt er eyðsæð, at vánaliga rakstargondin hjá skipunum, saman við uppskotinum 
um tvey ára brúksskyldu, helst fer at hava álvarsligar avleiðingar við sær fyri nøkur av feløgunum, 
sum hava garnaloyvi. 
 
 
Annars vilja vit vísa á, at í 2010, tá Føroyar tillutaðu sær sjálvum eina munandi størri makrelkvotu, 
fekk bólkurin garnaskip tillutað eina felags bólkakvotu fyri seg.   
Seinni beiv henda kvota tó løgd saman við kvotuni til útróðrarflotan. Tað varð gjørt, hóast 
garnaskipini fiskaðu allan sín part. Hetta hevur undrað okkum líka síðani.  
Víst verður m.a. á, at bólkur 4T hevur fingið tillutað egna bólkakvotu øll árini líka síðani 2010. 
Harumframt verður eisini víst á, at línuskipini hava fingið tillutað munandi størri rættindi seinastu 
árini m.a. á Flemish Cap og í Grønlandi. 
Samstundis er einki sum helst fallið í lut hjá garnaskipunum.  
 
Tá raksturin hjá garnaskipunum frammanundan er tungur, eru vit sera hørm um støðuna og fyri at 
vera fyri tílíkum vanbýti. 
 
Heitt verður tí á Fiskimálaráðið og landsstýrismannin í fiskuvinnumálum um at skipa so fyri, at 
garnaskipini aftur fáa sín egna uppsjóvarbólk við makrelkvotu, sum skipini í bólkinum kunnu fiska, 
eftir tí leisti sum tey meta er mest lønandi háttur. 
 
Tað er okkara vón og áheitan, at garnaskipini verða tikin við i komandi tillagingini í samband við 
nýggju fiskivinnulóggávuna. 
Okkara hugsan er m.a., at t.d. onkur garnaloyvir kundu verið latin inn fyri at fáa pelagiska kvotu 
útaftur. Vit loyva okkum at advokera fyri eini tílíkari loysn við tilvísing til, at fleiri av 
veiðiloyvunum hjá garnaskipunum stava frá ídnaðarloyvum í Norðsjónum. 
 
Undir øllum umstøðum er tað ein sannroynd, at garnaskipini ikki megna at endurnýggja seg, sum 
støðan er nú. Vit í Felagnum Garnaskip vilja tó fegin vera við í menningini av føroyska 
samfelagnum og føroysku fiskivinnuni. Tað sagt, er eyðsæð, at vælvild frá Fiskimálaráðnum og 
ræsarúm í lóggávuni má til, um garnaskipini skulu yvirliva og megna at endurnýggja seg.   
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