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b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 2 verður sum nr. 21 og 22 sett:  

“21) Sølukvota: Nøgd av heildarkvotu ella fiskidøgum, sum er boðin út á uppboði. 

Sølukvota verður latin keypara sum stutttíðar rættindi fyri eitt fiskiár í senn, miðallong 

rættindi fyri trý fiskiár í senn ella langtíðar rættindi fyri átta fiskiár í senn. Rættindi, latin 

sum sølukvota, verða altíð boðin út av nýggjum árið eftir, at tey ganga út. 

22) Uppboðsárskvota: Nøgd av heildarkvotu ella fiskidøgum, ið verður boðin út, men ikki er 

sølukvota. Uppboðsárskvota verður latin sum stutttíðar rættindi fyri eitt fiskiár í senn.” 

 

2. Í § 7 verður “2032” broytt til: “2028”. 

 

3. §§ 14 – 18 verða orðaðar soleiðis: 

 

§ 14. Um heildarkvotan er lægri ella ájavnt við ásettu nøgdirnar í nr. 1-6, verða ávikavist 

25%, 15%, 15%, 15%, 15% og 15% av nøgdini bjóðað út sum sølukvota: 

1)   350.000 tons av svartkjafti. 

2)   90.000 tons av makreli. 

3)   65.000 tons av norðhavssild. 

4)   27.000 tons av botnfiski í Barentshavinum. 

5)   3.100 tons av toski á Flemish Cap. 

6)   1.900 tons av botnfiski í Eysturgrønlandi. 

Stk. 2. Er heildarkvotan størri enn nøgdirnar, ásettar í stk. 1, nr. 1-6, verður nøgdin, sum er 

omanfyri, boðin út á uppboði sum uppboðsárskvota, samanber tó § 17. 

§ 15. Landsstýrismaðurin kann bjóða út á uppboði sum sølukvota ella uppboðsárskvota 

rættindi uttan fyri føroyskan sjógv, sum í tíðarskeiðinum 2014-2018 ikki hava verið 

gagnnýtt ella bert lutvíst gagnnýtt. Undantikin eru rættindini skipað sambært § 14.  

Stk. 2. Nøgdin, sum kann verða boðin út, er munurin millum 75% av heildarkvotuni ella 

fiskidagatalinum í 2019, og ta nøgd, sum samsvarar við tað, sum í miðal hevur verið 

gagnnýtt lutfalsliga hvørt einstakt ár av kvotuni ella fiskidøgunum í tíðarskeiðinum 2014-

2018. Er miðalgagnnýtslan 75% ella meiri, verður einki boðið út.  



 

§ 16. Av øðrum rættindum enn teimum í § 14 nevndu, sum Føroyar hava ræði á, kann 

landsstýrismaðurin bjóða út á uppboði sum sølukvota ella uppboðsárskvota tann partin, ið 

fer upp um heildarkvotuna í fiskiskapi á øllum leiðum, ella samlaða fiskidagatalið í 

fiskiskapi uttan fyri føroyskan sjógv í 2020, hvørt fiskaslag ella fiskiskap sær. Er talan um 

nýggj rættindi, sambært § 17, kunnu hesi verða boðin út á uppboði, hóast heildarkvotan ella 

samlaða fiskidagatalið hetta árið er undir heildarkvotuni ella samlaða fiskidagatalinum í 

2020.  

Stk. 2. Fyri veiðirættindini sambært stk. 1, har mest loyvda veiða ella fiskidagatal ikki er 

ásett í 2020, men har hesi verða ásett seinni, kann landsstýrismaðurin bjóða út á uppboði 

sum sølukvotu ella uppboðsárskvota ta nøgd ella fiskidagatal, sum fer upp um 

heildarkvotuna ella samlaða fiskidagatalið, ið tá fyrstu ferð verður ásett. 

Stk. 3. Fer ásetta fiskidagatalið fyri ávikavist bólk 4 A, B og T, sambært § 19, stk. 1, nr. 3, 4 

og 5, upp um ásetta fiskidagatalið í 2020, kann landsstýrismaðurin bjóða út á uppboði 

fiskidagar samsvarandi við ta nøgd, sum fiskidagatalið er økt í mun til ásetta fiskidagatalið í 

2020. Landsstýrismaðurin kann eisini bjóða út á uppboði nýggj loyvi til fiskiskap undir 

fiskidagaskipan í hesum bólkum, um mett verður, at grundarlag er fyri fleiri loyvum í 

bólkinum.  

Stk. 4. Fiskidagarnir, sum verða bodnir út sambært stk. 3, skulu bjóðast út í bólki 4 A, B og 

T í sama lutfalli millum hesar bólkar sambært § 19, stk. 1, nr. 3, 4 og 5. 

Stk. 5. Fyri loyvi og fiskidagar, sum verða bodnir út sambært stk. 3, er gildistíðin tann sama 

sum fyri rættindi sambært § 19, stk. 1, nr. 3, 4 og 5.  

§ 17. Nýggj rættindi at veiða kunnu verða boðin út á uppboði sum sølukvota. 

Stk. 2. Sum nýggj rættindi eru at skilja fiskiskapur, ið ikki áður hevur verið avmarkaður í 

føroyskari lóggávu við loyvistali, kvotum ella fiskidøgum, fiskaslag, ið ikki áður hevur verið 

gagnnýtt í føroyskum fiskiskapi, øktar kvotur ella nýggj rættindi, sammett við kvoturnar 

2020, sambært sínámillum fiskiveiðiavtalum ella øking í føroyska partinum av mest loyvdu 

veiðu fyri fiskiskap, sambært samtyktum í økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum og eftir 

millumlanda avtalum. Undantikin eru fiskasløg og fiskiskapur sambært § 14. 

Stk. 3.  Umframt nøgdirnar, sum, sambært § 14, stk. 1, skulu bjóðast út sum sølukvota, 

kunnu rættindi, ið falla aftur til landið eftir hesi løgtingslóg, verða boðin út á uppboði sum 

sølukvota. Tá talan er um fiskidagaskipanina undir Føroyum, skulu rættindini bjóðast út sum 

loyvi ella fiskidagar.  

Stk. 4. Loyvi ella fiskidagar, sambært stk. 3, skulu bjóðast út í sama bólki sambært, § 19, stk. 

1, nr. 3, 4 og 5, sum tey vóru í frammanundan.  

Stk. 5. Fyri fiskidagar og loyvi, sum verða boðin út sambært stk. 3, er gildistíðin tann sama 

sum fyri rættindi sambært § 19, stk. 1.  

§ 18. Rættindi at veiða sambært §§ 14-17 verða boðin út til persón og felag, sum lúka 

treytirnar í §§ 4 og 5 verða, tá talan er um sølukvotu, boðin út sum langtíðar rættindi fyri 

átta fiskiár í senn, sum miðallong rættindi fyri trý fiskiár í senn ella sum stutttíðar rættindi 

fyri eitt fiskiár í senn, og tá talan er um uppboðsárskvotu, sum stutttíðar rættindi fyri eitt 

fiskiár í senn. Fiskiloyvi og fiskidagar, sambært § 16, stk. 3 og § 17, stk. 3, 2. pkt., verða 

boðin út við somu gildistíð sum fiskiloyvi og fiskidagar sambært § 18. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um, hvussu stórur partur av rættindunum í § 

14, stk. 1 og §§ 15-17, sum sølukvota, verða boðin út sum langtíðar rættindi, miðallong 

rættindi og stutttíðar rættindi við atliti at nøgd og møguleikanum fyri framhaldandi at 

gagnnýta rættindini. 



 

Stk. 3. Rættindi, sambært § 14, stk. 2, § 15, stk. 1 og § 16, stk. 1 og 2 uppboðsárskvota, 

verða boðin út sum stutttíðar rættindi fyri eitt fiskiár í senn. Tá gildistíðin er runnin, falla 

rættindini aftur til landið. Landsstýrismaðurin kann leggja uppskot fyri Løgtingið um, 

hvussu stórur partur av tí nøgd, ið sambært ásetingunum skal bjóðast út sum 

uppboðsárskvota, verður boðin út sum sølukvota. 

Stk. 4. Fyri rættindi, boðin út sambært §§ 15-17 sum sølukvota ella fiskidagar, fylgir nøgdin 

lutfalsliga vøkstrinum og niðurskurðinum í heildarkvotuni, tó so, at tá nýggj sølukvota 

verður boðin út, minka frammanundan givin rættindi í øvugtum lutfalli av økingini í 

heildarkvotuni, samanber tó stk. 5.  

Stk. 5. Fyri rættindi, boðin út sambært § 14, stk. 1, fylgir nøgdin lutfalsliga vøkstrinum og 

niðurskurðinum í heildarkvotuni, tó kann henda nøgd ikki fara upp um ta nøgd, sum 

kvotupartur rættindahavarans hevði verið av nøgdini ásett í § 14, stk. 1.  

Stk. 6. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um, hvussu farið verður fram, tá samlaða 

nøgdin verður mett at vera ov lítil, ella tað er óskynsom gagnnýtsla at bjóða út á uppboði 

sambært §14. 

Stk. 7. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um, hvussu uppboð fer fram, herundir hvørji 

botnfiskasløg verða seld, um rættindini verða seld í einum, um tey verða seld so líðandi í 

serium, um rættindini verða boðin øllum, bólkum av fiskiførum ella bólkum av fiskiførum í 

senn, hvar keyptu rættindini kunnu veiðast, um rættindi verða boðin út at fiska við ávísum 

reiðskapi, hvørjum treytum sølan fer fram undir og um gjaldstreytir. Keyparin ber 

sølukostnaðin. 

Stk. 8. Landsstýrismaðurin kann gera avtalu við ein uttan fyri standandi veitara, at hesin 

stendur fyri søluni. 

Stk. 9. Gjaldið fyri rættindi, keypt á uppboði, fer í landskassan ella í Búskapargrunn Føroya. 

 

Viðmerkingar 

Uppboðssøla av veiðirættindinum av uppsjóvarfiski og á fjarleiðum halda fram, og annars verður 

loyvistíðin framvegis avmarkað til at vera 8 ár.  

3 og 8 ára loyvini, sum eru seld, falla aftur til landið, tá ið tíðarskeiðið er farið.  

 

Av tí, at hetta er umsitingarliga krevjandi, verða neyðugar fylgibroytingar og tekniskar broytingar 

gjørdar við 3. viðgerð. 

 

 

Á Løgtingi, 19. desember 2019 
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