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§ 18, stk. 3 verður strikað, og í staðin verður sett:  

“Stk. 3. Landsstýrismaðurin leggur fyri Løgtingið uppskot til samtyktar um umsitingarætlan og 

veiðireglur, sum setir karmar og mannagongdir í sambandi við at áseta fiskidagatal frá og við 2021.  

Stk. 4. Í øðrum fiskiskapi, sum ikki er skipaður eftir fiskidagaskipanini, kann landsstýrismaðurin 

brúka somu mannagongd, sum ásett í stk. 1. 

Stk. 5. Umsitingarætlanin skal hava ásetingar um:  

1)   Hvønn fiskastovn ella fiskiskap, ætlanin fevnir um. 

2)   Endamálið við ætlanini, og hvørji atlit skulu takast, tá árligu fiskimøguleikarnir verða ásettir. 

3)   Veiðireglu, sum verður brúkt sum grundarlag undir áseting av mest loyvdu veiðu, fiskidøgum 

og skipan í øðrum fiskiskapi. 

4)   Mannagongdir fyri ráðgeving, ráðførslu o.a. 

5)   Gildistíð og endurskoðan.” 

 

Viðmerkingar 

Burðardygg fiskiveiða 

Tað er eitt høvuðsmál fyri Føroyar, at vit hava bestu stovnsrøkt og burðardyggan fiskiskap í øllum 

føroyskum fiskiskapi. 

Tí var tað eitt bragd, at tað eydnaðist undanfarna landsstýri at fáa semju millum fiskifrøðina, 

Fiskimálaráðið og umboð fyri vinnuna um eina umsitingarætlan fyri tosk, hýsu og upsa undir 

Føroyum. 

Við nýggja uppskotinum um sjófeingi, sum samgongumeirilutin samtykti við 2. viðgerð, veksur 

veiðitrýstið, og tað víkir sera nógv frá nevndu semju. 

Henda umsitingarætlan ásetir reglur og mannagongdir fyri, hvussu vit áseta fiskidagar fyri hvørt 

fiskiár. 



Í hesum broytingaruppskoti verður skotið upp, at landsstýrismaðurin árliga skal leggja uppskot til 

samtyktar um umsitingarætlan fyri Løgtingið. 

Bulurin í umsitingarætlanini er ein veiðiregla, sum sigur, hvussu fiskidagatalið verður ásett. Málið 

er at stýra fiskiskapinum, so at vit eru innan fyri ásett mørk. Veiðireglan leggur upp til, at tað ikki 

skal vera neyðugt at hækka ella lækka dagatalið á hvørjum ári. Hetta skal bert gerast, um 

fortreytirnar hjá fiskastovnunum ella lutfallið millum veiðu og fiskastovn broytast munandi. 

Ein umsitingarætlan hevur eisini týdning, tá vit selja føroyskan fisk og fiskavørur. Gongdin seinastu 

árini hevur verið, at fiskakeyparar og brúkarar vilja hava váttan fyri, at fiskur og fiskavørur hava 

uppruna í burðardyggum fiskiskapi. Hetta hevur týdning fyri at varðveita ella sleppa á teir 

marknaðir, ið geva betri prís. 

Tí eiga vit í fiskivinnulóggávuni at tryggja, eins og ásett varð í verandi fiskivinnulóg, at Løgtingið 

skal góðkenna umsitingarætlanina, og at landsstýrismaðurin skal áseta fiskidagatalið fyri hvørt 

fiskiár við kunngerð. Hetta skal hann gera við støði í veiðiregluni, vísindaligu ráðgevingini frá 

Havstovuni og eftir at hava ráðført seg við eina nevnd, sum verður mannað við fólki umboðandi 

Havstovuna, vinnuna og Fiskiveiðieftirlitið. 

 

 

 

 

Á Løgtingi, 21. desember 2019 
 

 

Bjørt Samuelsen Henrik Old 

 

 

Bjarni K. Petersen Aksel V. Johannesen 

  

 


