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

§ 13 verður orðað soleiðis:  

“§ 13. Feløg og persónar, sum reka vinnuligan fiskiskap sambært hesi løgtingslóg einsamallir, ella 

saman við nærstandandi, beinleiðis ella óbeinleiðis, í mesta lagi hava ræði á sum egin árskvota, 

umroknað til toskajavnvirði, 35% av:  

1)   Heildarkvotunum av botnfiski í føroyskum sjógvi.  

2)   Heildarkvotunum av uppsjóvarfiski í Norðuratlantshavi.  

3)   Heildarkvotunum av botnfiski og øðrum djórasløgum uttan fyri føroyskan sjógv. 

Stk. 2. Rættindahavarar sambært hesi løgtingslóg kunnu frá 1. januar 2020 einsamallir, ella saman 

við nærstandandi, beinleiðis ella óbeinleiðis, í mesta lagi hava ræði á 20% av fiskidøgunum í 

bólkunum sambært § 19 samanlagt.  

Stk. 3. Umframt avmarkingarnar í stk. 1 kunnu rættindahavarar frá 1. januar 2020, einsamallir ella 

saman við nærstandandi, beinleiðis ella óbeinleiðis, í mesta lagi hava ræði á sum egin árskvota 20% 

av samlaðu heildarkvotunum sambært stk. 1, umroknað til toskajavnvirði. 

Stk. 4. Rættindahavarin kann fara upp um avmarkingina í stk. 1 og 3, grundað á broytt 

toskajavnvirði, um rættindahavarin leyk treytina.  

Stk. 5. Landsstýrismaðurin ásetir toskajavnvirði fyri hvørt fiskaslag fyri eitt ár í senn. 

Toskajavnvirðið skal roknast sum lutfallið millum virðið á einstaka fiskaslagnum og virðið á toski í 

rundari vekt. Útrokningin av virðinum skal gerast við støði í samlaðu veiðuni og samlaða virðinum 

á hesum fiskasløgum, samsvarandi upplýsingum, skrásettar hjá Fiskiveiðieftirlitinum. 

Stk. 6. Hóast avmarking í hesi grein kunnu rættindahavarar sambært hesi løgtingslóg økja um sín 

ognarlut í felagi, um: 

1)   eigari av ognarluti, ið verður seldur, ikki lýkur treytirnar í § 11, stk. 4, nr. 4 og 5, og 

2)   rættindahavari eigur ognarlut í sama felagi frammanundan. 

Stk. 8. Tá avgerast skal, um markið í stk. 1-3 er rokkið, verður egin árskvota, sum ein rættindahavari 

sambært heimildunum í hesi løgtingslóg flytur millum ár, roknað upp í egnu árskvotuna hjá 

rættindahavaranum tað árið, kvotan er flutt frá, og er ikki at rokna sum partur av egnu árskvotuni 

tað árið, sum kvotan verður flutt til. 

Stk. 9. Tá avgerast skal, um markið í stk. 1 er rokkið, vera egnir fiskidagar, egin kvotupartur ella 

egin árskvota, sum verða avhend fyri eitt ár í senn eftir ásetingunum í hesi løgtingslóg, roknað upp í 

rættindini hjá tí, ið avhendir.  

Stk. 10. Nærstandandi er at skilja sum hjúnafelagi, skyld í stígandi ella fallandi linju, systkin, 

hjúnafelagi hjá teimum nevndu persónunum og aðrir persónar, ið hava staðið hvørjum øðrum 



serliga nær. 

Stk. 11. Virksemi, har felag og persónur, sum einsamallir ella saman við nærstandandi, beinleiðis 

ella óbeinleiðis, høvdu ræðið á meira enn ásett í stk. 1-3 áðrenn 1. januar 2020, kann halda fram, 

men kann ikki økjast. 

Stk. 12. Landsstýrismaðurin kann í serligum førum gera undantak frá ásetingunum í stk. 1-3.  

Stk. 13. Broytingar í ræði á rættindum, sambært § 10, stk. 1-3, skulu góðkennast av 

landsstýrismanninum. Ætlaðar broytingar skulu fráboðast landsstýrismanninum, áðrenn 

broytingarnar fara fram. Broytast viðurskiftini soleiðis, at eigarar fara upp um hámarkið í § 10, stk. 

1-3, kann landsstýrismaðurin krevja, at viðurskiftini koma í rættlag innan ávísa tíðarfreist. Koma 

viðurskiftini ikki í rættlag innan tíðarfreistina, fellur tann parturin av samlaðu rættindunum, sum er 

ov nógv, aftur til landið. Tey rættindi, sum eigari hevur fingið ræðið á seinast, falla fyrst aftur til 

landið, og soleiðis verður hildið áfram, til komið er niður á mest loyvda hámark, sambært § 10, stk. 

1-3. 

Stk. 14. Landsstýrismaðurin kann, í sambandi við viðgerðina av málinum, krevja, at rættindahavarin 

útvegar allar neyðugar upplýsingar frá eigarum, nevndarlimum, ráðgevum, virkjum o.ø. um 

eigaraviðurskiftini og um veiðu fyri at tryggja, at treytirnar í § 10, stk. 1-3 eru loknar. 

Stk. 15. Landsstýrismaðurin kann almannakunngera, hvør persónur ella felag, beinleiðis ella 

óbeinleiðis, hevur ræðið á veiðirættindum, og hvussu stóran part av rættindunum hesi hava ræði á.” 

 

Viðmerkingar 

Uppskotssetararnir halda ikki, at tað gagnar samfelagnum, vinnuni ella møguleikunum fyri menning 

og virðisøking, verður miðsavnanin ov stór og savnast rættindini og virðini á ov fáum hondum. 

Uppskotið frá landsstýrismanninum tekur burtur markið fyri, hvussu nógv ein persónur ella felag 

kann eiga av samlaða føroyska tilfeinginum. Skotið verður tí upp, at mørkini skulu vera sum í 

galdandi lóg um sjófeingi.  
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