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løgtingsmáli nr. 15/2019: Uppskot til løgtingslóg um sjófeingi (Sjófeingislógin) 

1. Í § 1 verður sum stk. 4 og 5 sett:  

“Stk. 4. Løgtingslógin hevur til endamáls at tryggja røkt og lívfrøðiliga og búskaparliga 

burðardygga gagnnýtslu av livandi sjófeingi, at varðveita sjófeingið sum ogn Føroya fólks, 

at tryggja besta samfelagsbúskaparliga íkastið frá vinnum, ið gagnnýta sjófeingið, og at 

stuðla undir arbeiðsmøguleikar og inntøkumøguleikar og møguleikar fyri vinnuligum 

virksemi um alt landið.  

Stk. 5. Í fyrisitingini av løgtingslógini, og tá heimildirnar í løgtingslógini verða nýttar, skal 

dentur leggjast á: 

1)   at gagnnýtslan av sjófeinginum er burðardygg og tryggjar mest møguligu virðisøking, 

og at virðisøkingin kemur vinnuni og føroyska búskapinum til góðar, 

2)   fyrivarnisregluna sambært millumtjóða avtalum og leiðreglum, 

3)   vistskipanarregluna og sambandið millum ymisku dýrasløgini og plantusløgini í sjónum 

og meingi teirra, og lívfrøðiliga margfeldið, 

4)   at skipa so fyri, at javnbjóðis møguleikar eru at bjóða seg fram at gagnnýta sjófeingið, 

og at hetta verður býtt á ein hátt, sum gagnar øllum pørtum av landinum, 

5)   munagott eftirlit við gagnnýtsluni av livandi sjófeinginum, og 

6)   millumtjóða sáttmálar og avtalur um fyrisiting.” 

 

Viðmerkingar 

Eins og í lógini um vinnuligan fiskiskap og í galdandi lóg um sjófeingi verður skotið upp, at nýggja 

lógin, sum samgongan ætlar at seta í verk, fær orðingar, sum áseta endamálið við lógini. Endamálið 

við lógini gevur teir yvirskipaðu karmarnar í fyrisitingini av livandi tilfeinginum í 

sjónum.  Uppskotssetararnar halda tað vera sera óheppið, at landsstýrismaðurin hevur valt at strika 

hesa orðing, tí hon er góð leiðregla í fyrisitingini av tilfeinginum, sum er ogn føroya fólks.   

Hugtakið “burðardygg gagnnýtsla” er fjøltáttað. Yvirskipað snýr tað seg um, at nýtslurætturin at 

gagnnýta ognina hjá føroysku tjóðini verður skipaður eftir tí, ið náttúran tolir, so komandi ættarlið í 

Føroyum eisini kunnu liva av sjónum. Hugtakið verður oftani flokkað í tríggjar bólkar: lívfrøðilig, 

búskaparlig og samfelagslig burðardygd.  

  



Lívfrøðiliga burðardygg gagnnýtsla snýr seg bæði um, hvussu vit røkja, gagnnýta og verja livandi 

sjófeingið og umhvørvi tess. Tað snýr seg um at fyrisita soleiðis, at fiskastovnarnir og annað livandi 

tilfeingi í sjónum varandi kann endurnýggja seg og kasta mest møguligt av sær. Í tí sambandi 

skulu  atlit ikki bert takast at stovninum, ið verður gagnnýttur vinnuliga, men eisini at øðrum 

pørtum av vistskipanini og øðrum lívi í sjónum. Hetta er m.a. at friða viðbreknar vistskipanir fyri 

ávísum fiskiskapi.  

  

Málið um “besta samfelagsbúskaparliga íkastið” merkir, at lógin verður fyrisitin á ein hátt, ið 

stuðlar undir, at vinnuliga virksemið gevur avlop til samfelagið.   

  

“Samfelagslig burðardygd” snýr seg um at taka atlit at øðrum viðurskiftum enn teimum, ið hava við 

kravið um vinnuligt og samfelagsbúskaparligt lønsemi at gera. Endamálið við lógini er eisini at 

stuðla undir arbeiðs- og inntøkumøguleikar og møguleikar fyri vinnuligum virksemi um alt landið.   

 

Stk. 5. Umframt yvirskipaðu endamálsorðingarnar er skotið upp at seta í lógina, hvørji atlit skulu 

takast at umsitingini av lógini, og tá heimildirnar verða brúktar.   

  

Nr. 1. Umsitingin av lógini skal stuðla undir góða stovnsrøkt, so at tað ikki verður veitt meira, enn 

stovnarnir tola á varandi, burðardyggum grundarlagi.  Regluverkið skal eisini lúka rakstrar- og 

samfelagsbúskaparlig krøv. Rakstrarbúskaparliga kravið er, at vinnan ber seg, útvegar skipi og 

manning rímiliga úrtøku, at nóg mikið er til rakstur, kapitalkostnað og nýíløgur. 

Samfelagsbúskaparliga kravið er, at veiðan gevur so stórt varandi íkast til tjóðarúrtøkuna sum 

gjørligt. Regluverkið skal tryggja, at mest møguligt av virðisøkingini í sambandi við gagnnýtsluna 

av fiskatilfeinginum er í Føroyum, og kemur føroyska samfelagnum til góðar.  

  

Nr. 2. Eitt úrslit av Rio ráðstevnuni í 1992 er Agenda 21, sum leggur dent á fyrivarnisregluna í 

umsitingini av náttúrutilfeingi. Reglan um fyrivarni er eisini ein partur av t.d. ST avtaluni um 

ferðandi fiskastovnar frá 1995 og millumtjóða sáttmálanum um lívfrøðiligt margfeldi. 

Fyrivarnisreglan sigur yvirskipað, at trot á haldgóðum vísindaligum upplýsingum ikki skulu nýtast 

sum undanførsla fyri ikki at seta í verk varðveitingar- og umsitingarlig tiltøk í fiskiveiðuni, tá 

annars verður hildið, at hetta er neyðugt.   

  

Fyrivarnisreglan hevur bæði eina lívfrøðiliga og samfelagsliga síðu, tá um gagnnýtslu av livandi 

tilfeingi ræður. Lívfrøðiliga miðar hon eftir, at gýtingarføri parturin av einum fiskastovni altíð er 

nóg stórur til, at hann er førur fyri at endurnýggja seg. Fyri samfelagið og búskaparliga er 

endamálið at tryggja, at inntøkurnar og veiðigrundarlagið eru so støðug sum gjørligt.   

  

Fyrivarnisreglan er ein vegleiðing um burðardygga gagnnýtslu. Av tí, at føroyska samfelagið er so 

bundið at fiskivinnuni, eigur umsitingin av tilfeinginum eftir fyrivarnisregluni ikki bara at verða 

brúkt við lívfrøðiligum fortreytum. Samfelagsbúskaparlig atlit eiga eisini at takast, soleiðis at tað 

m.a. slepst undan ov stórum sveiggjum í búskapinum.   

  

Nr. 3. Umsitingin av fiskatilfeinginum eigur at taka atlit at vistskipanarregluni (eco-system 

approach), sum er ein aðaltáttur í nógvum av teimum millumtjóða sáttmálum og avtalum, sum 

Føroyar eru partur av. Hetta merkir í stuttum, at fyriskipanir í fiskiveiðuni skulu hava virðing fyri 

sambandinum millum ymisku dýra- og plantustovnarnar í havinum og meingi teirra.  

  



Nr. 4. Í fyrisitingini av fiskiríkidøminum kunnu takast atlit at øðrum viðurskiftum enn vinnuligum 

ella samfelagsbúskaparligum lønsemi. Eitt endamál við lógini er at stuðla undir arbeiðs- og 

inntøkumøguleikar og møguleikar fyri vinnuligum virksemi um alt landið. Tá skipanir verða 

gjørdar, skulu eisini takast býtisatlit og atlit at ávísum økjum í landinum, so at atgongd til rættin at 

troyta livandi tilfeingi í sjónum verður býtt á ein hátt, sum gagnar øllum pørtum av landinum. 

Sjófeingið er ogn Føroya fólks, og allir partar av landinum eiga at fáa møguleika at troyta hetta og 

fáa lut í ágóðanum.   

  

Atlit skulu takast at, at allir borgarar landsins hava møguleika at taka lut í og bjóða seg fram í 

føroyskari fiskiveiðu eftir greiðum og javnbjóðis treytum. Hetta merkir ikki, at ein og hvør skal 

sleppa upp í part, men at karmarnir eru soleiðis, at øll hava møguleikan. Hetta snýr seg lutvíst um 

rættvísi og líkareglur, javnbjóðis møguleikar at fáa atgongd. Á hin bógvin er tað lívfrøðiliga og 

búskaparliga oftani skynsamt at avmarka talið av luttakarum í fiskiskapinum.  

  

Nr. 5. Gott eftirlit er fyritreyt fyri burðardyggum fiskiskapi. Tað er við til at tryggja, at virksemið er 

í samsvari við galdandi reglur, og at støðið ikki verður máað undan settu málunum, og at øll, ið 

virka í vinnuni, virka undir líka treytum í øllum liðum.   

 Nr. 6. Umsitingin av tilfeinginum skal taka atlit at ásetingum og meginreglum í teimum avtalum, 

sum Føroyar gera við onnur lond. Avtalur, sipað verður til, eru t.d. avtalur, ið verða gjørdar millum 

strandarlond í sambandi við áseting av heildarkvotum av ferðandi ella felags fiskastovnum og 

samtyktir í millumtjóða fiskiveiðifelagsskapum sum t.d. NEAFC, NAFO og SPRFMO.  

  

Í altjóða samanhangi eru harafturat fleiri sáttmálar, yvirlýsingar og leiðreglur, har Føroyar, saman 

við øðrum londum, eru komnar ásamt um meginreglur um burðardyggan fiskiskap. Samstarv 

føroyinga úteftir eigur at byggja á somu meginreglur, sum umsitingin av tilfeinginum á 

heimaleiðum og hava virðing fyri teimum avtalum, sum Føroyar eru bundnar av, og reglum í 

havrættinum annars. Her er m.a. talan um Havrættindasáttmála Sameindu Tjóða frá 10. desember 

1982, ST- sáttmálan um varðveiting og umsiting av millumøkja- og víðferðandi fiskastovnum frá 

1995, millumtjóða sáttmálan  um lívfrøðiligt margfeldi frá 1992 og ÓÓÓsáttmálan - (Agreement on 

Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). 

Løgtingið hevur tikið undir við øllum hesum sáttmálum. 
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