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Álit 

 

í 

 

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

 

 

Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum, Jacob Vestergaard, hevur lagt málið fram tann 4. november 

2019 og eftir 1. viðgerð tann 7. november 2019, er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 14., 26. og 28. november, 4., 5., 9., 10., 12., 16. og 17. 

desember 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Føroya Fiskimannafelag, Føroya 

Reiðarafelag, Føroya Skipara- og Navigatørfelag, Meginfelag Útróðrarmanna, Felagið Trolbátar,  

Felagið Línuskip, Felagið Lemmatrolarar, Felagið Trolskip, Felagið Rækjuskip, Felagið Nótaskip,  

Felagið Garnaskip, Maskinmeistarafelagið, Felagið Føroyskir Peningarstovnar, Búskaparráðið 

Føroya Arbeiðsgevarafelag, Felagið Føroyskir grannskoðarar, Delta Seafood, TG Seafood,  

Varðan Pelagic, Varðan, Vaðhorn Seafood, Framherja, JFK, Thor, Vestmanna Fiskavirki,  

Faroe Origin, PRG, P/F Jókina, Sandshavið, North Atlantic Seafood, Sandoy Seafood, North 

Pelagic, Rainbow Seafood, Christian í Grótinum, Sp/f ANRU, P/F Kinnfelli, Árna M. Dam,  

Thormund Johannesen, Kára Petersen, Hermann Oskarsson, Janet Fríðu Johannesen, NUMO, 

Havnar Arbeiðsmannafelag, Havnar Arbeiðskvinnufelag, Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag, 

Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag, Útlendingastovuna, Kappingareftirlitið, Havstovuna, Vørn og Jacob 

Vestergaard, landsstýrismann í fiskivinnumálum. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Bjørt Samuelsen, Henrik Old, Bjarni K. Petersen og Bjarni Hammer) hevur hesar 

viðmerkingar: 

Í Føroyum hava vit í seinastu løtu megnað at hildið fast við, at fiskiríkidømið er ogn Føroya fólks 

og kann ikki gerast ogn hjá einstaklingum. Hetta verður nú broytt. 

Uppskotið til løgtingsmál um sjófeingi snýr seg grundleggjandi um, hvør skal fáa gagn av tí 

ovurstóra virðinum, fiskatilfeinginum, sum vit øll eiga. Skal fólksins ogn koma flest møguligum 

kring landið til góðar, ella skal tað latast nøkrum fáum útvaldum privatum og útlendingum at keypa 

og selja sínámillum. Føroyar eiga fleiri ferðir so nógv tilfeingi pr. íbúgva, sum allar flestu lond. 

Skal hetta ríkidømi sleppa at savnast á heilt, heilt fáum hondum, ella skulu vit tryggja, at alt landið 

hevur ein rímiligan møguleika fyri atgongd og at fáa gagn av okkara felags ogn? 

Uppskotið um sjófeingi, sum samgongan í skundi fyri ein hvønn prís skal hava samtykt fyri jól, er 

ein jólagáva til tey fáu útvaldu, men fer at føra við sær, at tað verður so gott sum ómøguligt hjá 

vanligum ungum fólki kring landið at fáa ein fót inn um í fiskivinnuna í framtíðini. At seta føtur á 

egna brúgv! 

Um heilt fá ár verða bert nakrir fáir aktørar eftir, sum við útlendingum í rygginum fara at eiga 

samlaða føroyska fiskatilfeingið, ið hevur eitt virði uppá fleiri milliardir krónur. 
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Galdandi sjófeingislóg eigur at sleppa at virka í nøkur ár, við møguligum tillaginum, heldur enn 

uppá kvamsvís at ríva alt undan og meira ella minni tilvildarligt býta út aftur til nøkur fá útvald, 

samstundis sum dyrnar verða latnar upp á víðan vegg fyri útlendingum.  

Manglandi grundarlag 

Nýggja lógaruppskotið hjá Jacobi Vestergaard, landsstýrismanni, fremur heilt grundleggjandi 

broytingar í mun til galdandi lóg. Kortini hevur Løgtingið fingið óvanliga avmarkaða tíð til at 

viðgera helst týdningarmesta mál í nýggjari tíð.  

Og svar er ikki einfalt at fáa. Hóast Vinnunevndin setti landsstýrismanninum eina langa røð av 

serstakliga viðkomandi spurningum um útlendskan ognarskap, so vóru svarini fá og avmarkað. Í 

flestu førum varð svarað, at tíðin er ov stutt til at útgreina settu spurningarnar. Eina tíðarfreist, sum 

samgongan velur at seta sær sjálvari, heldur enn at tryggja sær, at allir viðkomandi tættir í málinum 

verða gjølliga lýstir. Sum dømi kann nevnast:   

- Eingin meting er gjørd av søluvirðunum á teimum rættindum, sum nú verða frítt umsetilig.  

Eingin meting av søluvirðinum av teimum 3 og 8 ára loyvunum, sum aktørar hava keypt fyri 

avmarkað tíðarskeið, men sum nú vera gjørd varandi, og frítt kunnu keypast og seljast privat.  

 

- Eingin meting av avreiðingarvirðum av veiðirættindum, sum verða umløgd til eginkvotur, og sum 

frameftir púra uttan avmarkingar kunnu keypast og seljast millum privat.  

 

- Ei heldur er gjørd nøkur meting av virðinum av teimum menningarkvotum, sum verða umlagdar 

til eginkvotur og gjørdar frítt umsetiligar.  

- Ítøkiliga innihaldið í teimum sera mongu ov víðfevndu kunngerðum, landsstýrismaðurin fær 

heimild at gera, og sum millum annað snúgva seg um útlutan av sera stórari mongd av tilfeingi.  

- Hvussu vinnan verður skattað í sambandi við keyp og sølu av loyvum, ella hvussu eitt nýtt 

tilfeingisgjald fer at síggja út - tveir tættir, sum í sera stóran mun hanga saman við Sjófeingislógini. 

Nevndin kennir sostatt ikki hesar avgerandi fyritreytir, áðrenn støða skal takast til heilt nýggja lóg.  

 

Útlendingar fría atgongd til føroyska tilfeingið  

Í mun til útlendskan kapital, hevur Vinnunevndin biðið landsstýrismannin um eina greining av 

øllum viðkomandi viðurskiftum, men hevur eisini her fingið sera avmarkað svar, sum greitt siga, at 

eingin verulig greining er gjørd og sostatt, at einki greitt yvirlit finst yvir, hvussu nógv tilfeingi og 

hvussu nógv virðir fara av landinum gjøgnum útlendsku feløgini.  

 

Nevndin hevur fingið eitt yvirlit frá ársbyrjan 2019, sum vísir ognarlutin hjá útlendingum í feløgum, 

sum reka skip. Men eitt nú feløg, sum liggja millum upprunaeigaran og felagið, sum rekur skip, eru 

ikki tikin við, og eingin greining av virðunum, sum fara av landinum umvegis útlendska 

ognarskapin.  

 

Latið verður sosatt upp fyri útlendskum kapitali, uttan at kenna avleiðingarnar fyri fiskivinnuna og 

tey virði, fólksins kosnu eru vald at umsita vegna fólkið.  

Nú loyvini verða longd til 12 ár, og latið verður upp aftur fyri útlendskum kapitali, er lítil ivi um, at 

útlendingar fara at flokkast um at sleppa upp í part har, sum virðini savnast.   
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Miðsavnan av rættindunum  

Loyvini verða gjørd til 12 ára loyvi, og sostatt longri enn nakrantíð áður. Samstundis verða hesi 

loyvi aftur knýtt at stálinum, og latið verður upp fyri útlendskum kapitali. Hetta fer at gera, at vit 

aftur fara at síggja sølur, har skip fara at verða seld fyri ørandi upphæddir. Dyrnar verða aftur latnar 

á víðan vegg fyri spekulasjón í fólksins ogn.  

Samgongan hevur einki mark sett fyri, hvussu nógv ein einstakur kann eiga av samlaðu føroysku 

fiskivinnuni. Antitrust er einans sett fyri einstøku bólkarnar. Øll fiskivinnan kann sostatt savnast á 

sera fáum hondum, og Føroyar fara við skjótari ferð at gerast eitt fámannaveldi. Er tað veruliga tað, 

vit vilja? Nei! Meirilutin metir ikki, at hetta er ynskið, hvørki uttan fyri ella innan fyri tinggáttina, 

men lunnar eru lagdir undir, at hetta kann henda innan heilt fá ár.  

So nógvir pengar fara at vera hjá hesum heilt fáu, at tey fara at kunna keypa upp alt annað vinnulív. 

Lógin leggur beinleiðis upp til at gera teir sterku enn sterkari. Prísin verður vanligi føroyingurin at 

gjalda; saman við smáu reiðaríunum, útjaðaranum, har avmarkað atgongd er til tilfeingið, og 

fólkaræðinum. 

Økisatlitini, sum skulu tryggja, at øll øki í landinum kunnu hava atgongd til tilfeingið, verða strikað, 

og sjálv endamálsorðingin um at tryggja røkt og lívfrøðiliga burðardygga gagnnýtslu og besta 

samfelagsbúskaparliga íkastið, og stuðla undir arbeiðsmøguleikar og inntøkumøguleikar og 

vinnuligt virksemi um landið alt, er tikin úr lógini. Hóast henda endamálsorðing stóð bæði í lógini 

um vinnuligan fiskiskap og galdandi sjófeingislóg, og fleiri staðiliga hava mælt frá at strika hana. 

Ein endamálsorðing, sum sera greitt vísir, hvørji mál eiga at verða sett fremst í umsitingini av 

sjófeinginum. Nú vera tað pengarnir, ið stýra.  

Samgongan tykist púrt hava gloymt, hví eitt samt Løgting í 2007 valdi at siga upp tey rullandi 10-

ára loyvini. Hetta varð gjørt fyri at steðga ógvusligari yvirkapitalisering í vinnuni, har skip við 

fiskiloyvi vórðu keypt fyri óhugnaliga høgar trísiffraðar milliónaupphæddir, ið gjørdi tað púra 

greitt, at dreymur um at seta føtur á egna brúgv hjá yngri, eldhugaðum monnum kring landið, var 

ein farin tíð. Uttan so, at tú ert partur av tí úrvalda liðnum ella hevur sterkan útlendskan kapital í 

rygginum.   

 

Tapa kappingina um tilfeingið 

Í sambandi við viðgerðina er greitt komið fram, hvussu trupult tað er at fáa hendur á tilfeinginum 

soleiðis, at tað kann verða virðisøkt í Føroyum, og støðugt arbeiði kann vera til raskar hendur kring 

alt landið.  

Harafturímóti fara útlendskir keyparar í stóran mun avstað við fiskinum, tí teir gjalda kanska 0,25 

kr/kg, ella kanska minni enn tað, meira enn føroyska virkið, og flyta fiskin óviðgjørdan av 

landinum. 

 

Eftir standa føroysku virkini við turrum gólvum og fólk mugu í fiskavirkisskipanina hjá ALS, tí 

føroysku virkini fáa ikki fisk. Tey tapa í kappingini við láglønarlond, og føroyski fiskurin fer til 

lond við sosialari dumping. Hetta má steðgast.  

Ikki fyrr enn Sandoy Seafood lat aftur, vaknaðu politikarar, sum við kaldan dreym, og komu kropp 

á kroppi og boðaðu frá, at hetta við heila fiskinum, sum fer óvirkaður av landinum, má steðgast. 

 

Føroyskur fiskur eigur ikki at fara óviðgjørdur av landinum meðan føroysk virkir steingja, tí tey 

klára ikki kappingina við virki í láglønarlondum við sosialari dumping.  
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Spurningurin vit skulu seta okkum er: ynskja vit, at útlendsk flakavirkir skulu fáa ágóðan av 

føroyska tilfeinginum, ella skal tað vera føroyingar og føroysk flakavirkir í Føroyum? 

 

Meirilutin heldur tí, at rættast hevði verið at lagt eitt avgjald, til dømis 2 kr/kg, á fisk sum verður 

fluttir heilur av landinum. 

 

Neyðugt er eisini, at útboð er av veiddum fiski, so hesin er atkomuligur fyri virkir á landi. 

 

Vit hava nú ein gyltan møguleika, at allir flokkar ganga saman um at fáa gjørt eina skipan, sum 

tryggjar, at arbeiðsmegin her á landi í størstan mun virkar føroyska tilfeingið. Og at vit leggja 

lunnar undir munandi størri virðisøking av tilfeinginum. Lógin, sum samgongan nú vil samtykkja, 

styrkir ikki hesa støðu.  

 

Ogn fólksins gjørd til privata søluvøru 

Heldur enn at tryggja sunna kapping um atgongd til tilfeingið, soleiðis, at eisini smærri reiðarí kring 

landið eru tryggjaði atgongd, verður tilfeingið nú aftur gjørt til ein vøru, sum frítt kann keypast og 

seljast millum privat. Logikkurin tykist vera, at tað almenna (eigarin) ikki skal ditta sær at selja 

tíðaravmarkað rættindini, men at tey privatu skulu kunnu selja hesa felagsogn fyri tann prís, teimum 

lystir. Heppin eru tey, sum eru við í fyrsta liði, har ríkidømið verður lutað út ókeypis frá tí almenna, 

men síðan skulu øll tey, sum aftan á koma í vinnuni, keypa atgongdina til at fiska tilfeingið fyri 

ørandi upphæddir - frá privatum.  

Hesi loyvi kunnu á privata marknaðinum seljast aftur og fram fyri í minsta lagi 20-30 milliardir 

krónur, og kapitalur úr øllum heiminum kann keypa seg inn og leggja okkara fiskiríkidømi undir 

útlendskt ræði.  

Kunnu tey keypast og seljast privat – enntá við útlendskum ognarskapi – hevur føroyska tjóðin mist 

ræðið á fiskiríkidøminum, og tað vendist ikki aftur. 

Hyggja vit at galdandi lóg um sjófeingi, so eru í 2019 góð 187.000 tons úti sum uppboðssølu- og 

menningarkvotur. Øll onnur fiskirættindi hava avmarkað gildi í 8 ár.  

Um bara tey 187.000 tonsini, sum í dag eru í uppboðssølu- og menningarkvotum, verða privatiserað 

og kunnu keypast og seljast privat eins og til dømis í ES, so er talan um virði, ið kunnu seljast fyri 

5-6 mia. kr. 

 

Júst longdin av loyvunum hevur her stóra ávirkan á prísin. Fordømi er longu um, at sak er løgd 

ímóti landinum, tí Løgtingið samtykti at uppsiga veiðirættindini, ið eru ogn fólksins. Har verður 

kravt endurgjald fyri mista inntøku 25 ár fram í tíðina. Tað verður við øðrum orðum ikki lætt, fyri 

ikki at siga ógjørligt, at koma afturumaftur og gera broytingar.  

 

Meirilutin mótmælir staðiliga, at eitt slíkt lógaruppskot kann skrumblast ígjøgnum Løgtingið. 

Talan er um størsta virði, ið Føroyar eiga: Fiskiríkidømið, ið helst er tað størsta í heiminum pr. 

íbúgva. 

 

Uppskotið skrúvar okkara fiskivinnnulóggávu afturum 2007, tá ið Løgtingið valdi at uppsiga øll 

veiðiloyvi. Við uppskotinum avreiða vit okkara fiskiríkidømi til nakrar fáar privatar fyritøkur, har 

útlendingar keypa og selja loyvir ímillum sín fyri milliardavirði, meðan vanligi føroyingurin stendur 

sum áskoðari.  
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Við hesum uppskoti verða harafturat í einum høggi umleið 20.000 tons av norðhavssild og 1.500 

tons av botnfiski í Barentshavinum afturat latin sum eginkvotur í 12 ár til tey reiðarí og fyritøkur, ið 

hava mest frammanundan. Í minsta lagi 100 mió. árliga í avreiðingarvirði verða her latin størstu 

aktørunum. 

 

Umframt, at tey loyvi, ið eru keypt sum 3 og 8 ára loyvi frá landinum, verða gjørd varandi 

eginkvotur í 12 ár. Her er talan um 3.400. tons av makreli, 4.000 tons av norðhavssild og 30.000 

tons av svartkjafti. Eitt avreiðingarvirði árliga á í minsta lagi uppá 85 mió. kr. Bara av hesum. 

 

 

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.  

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

fiskiár.  

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 sett við fólki umboðandi 

Havstovuna, vinnuna og Fiskiveiðieftirlitið.  

 

Fiskidagar og veiðitrýst 

Við uppskotinum verður veiðtrýstið á botnfiskastovnarnar undir Føroyum munandi økt. Tann 

sonevndi buffarin, ið varð samtyktur av Javnaðarflokkinum, Sambandsflokkinum, Tjóðveldi og 

Framsókn í eini semju í 2016 um at minka veiðitrýstið, verður nú settur inn sum vanligt fiskidagatal 

í hvørjum bólki sær. Og hartil verður møguligt hjá hvørjum bólki at brúka allar óbrúktar dagar í 

einum fiskiári. Ongin meting er gjørd um avleiðingarnar av hesum, og Havstovan metir, at hetta 

kann økja veiðitrýstið munandi. Sambært Havstovuni leggur lógaruppskotið upp til ov stórt 

veiðitrýst á tosk og vísir á, at hetta ikki er í samsvari við burðardygga umsiting. 

 

Tað at lata upp fyri samanlegging av bátum í bólki 5 vil í fyrstu syftu vaksa munandi um 

veiðitrýstið, serliga inni við land, og sostatt økist veiðitrýstið á toski munandi.  

Harumframt vil tað føra til, at eftir stuttari tíð fara seinasta 10-mannafarið og seksæringurin at verða 

drigin úr neystinum fyri seinastu ferð. Hetta kann fara at raka serliga meint bygdirnar, sum mest 
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hava útróður summarhálvuna. Soleiðis var gongdin í Íslandi, har smærri bygdirnar mistu allar 

smærru útróðrarbátarnar.  

 

Fiskivinnunýskipanin, sum undanfarna Løgting samtykti tryggjaði: 

• At fiskiríkidømið er ogn Føroya fólks, og at tað hvørki í lóg ella verki kann gerast privat 

ogn.  

• At útlendskur ognarskapur kann ikki vera uppi í hjá teimum, ið fáa atgongd at fiska av 

føroyska fiskiríkidøminum.  

• At møguleiki er at bjóða seg fram hjá fólki í Føroyum og kring alt landið at vinna burturúr 

ríkidøminum.  

• At virðið av tí avmarkaðu atgongd, ið er til at fiska, kann fella til landið og allar føroyingar.  

• At stovnsrøkt og burðardyggur fiskiskapur skal vera í øllum okkara fiskiskapi.  

• At virðisøkingin skal fara fram í Føroyum, og at manningar skulu lønast eftir sáttmálum hjá 

føroyskum manningarfeløgum. 

 

Meirilutin mælir Løgtinginum til at halda fast í hesum aðaltættum. Meirilutin tekur ikki undir við 

málinum, og mælir tí staðiliga Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið  

 
 

Minnilutin (Johan Dahl, Jákup Mikkelsen og Beinir Johannesen) hevur hesar viðmerkingar: 

 

Endamálið við uppskotinum er at umskipa fiskivinnuna, soleiðis at vinnukarmarnir gerast meira 

støðugir, við eitt nú longri brúksrættindum. Endamálið er eisini, at fiskivinnan í størri mun skal koma 

øllum samfelagnum til góðar og skapa virksemi kring alt landið.  

 

Nýskapanin við uppskotinum er at fara frá einari skipan við uppboðssølu av veiðirættindum til eina 

skipan við brúksrættindum við 12 ára uppsagnartíð - hesi veiðiloyvi verða hereftir knýtt at einum 

fiskifari. Harafturat verður skipað fyri einari størri atkomuligheit fyri nýggjar aktørar við vinnuligum 

verkætlanum. Eisini verður sum nakað nýtt skapt ein størri atkomuligheit á landi av veidda fiskinum, 

við at 30% skulu seljast umvegis eina góðkenda uppboðssølu við tí endamáli at skapa meirvirking og 

arbeiðspláss kring landið.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við avvarðandi hoyringarpartar inni í nevndini, eitt nú 

umboð fyri myndugleikarnar, vinnuna, fak- og manningarfeløgini. 

 

Nýggja samgongan millum Fólkaflokkin, Miðflokkin og Sambandsflokkin, ið tók við í september í 

ár, legði í samgonguskjalinum dent á, at aðalmálið við nýggju lógini um sjófeingi skuldi byggja á 

fýra grundsúlur: búskaparliga, vinnuliga, lívfrøðiliga, og umhvørvisliga burðardygd. Hetta er ein 

avgerandi fortreyt fyri, at fiskiskapurin kann MSC-góðkennast. Somuleiðis skal mest møgulig 

menning og virðisøking skapast í Føroyum. 

 

Tað er alt umráðandi, tá nýggja lógin um sjófeingi verður viðgjørd, at avvarðandi partar kenna seg 

hoyrdar og virdar. 
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Verður hugt eftir lógini um sjófeingi, ið undanfarna samgonga samtykti í desember 2017, er tað 

nógv, ið bendir á, at atlit vórðu ikki í nóg stóran mun tikin, hvørki  til vinnuna ella fakfeløgini. 

Flestu hoyringarsvørini og -skrivini mæltu Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. Óttin og 

óvissan, ið hava valdað seinastu árini við skiftandi uppboðssølum og leistum, verður avtikin. 

 

Semja er um, at loyvini verða knýtt at stálinum. Við broytingini fær manningin ikki bara røttu 

hýruna, men tað verður somuleiðis lættari hjá manningarfeløgunum at hava eftirlit við 

lønarviðurskiftunum. 

 

Samgongan leggur dent á, at ræðisrætturin á fiskivinnuni til eina og hvørja tíð verður á føroyskum 

hondum. Mikið kjak hevur verið um útlendskan ognarskap, men við nýggju lógini um sjófeingi slær 

samgongan fast, at fiskurin í sjónum er ogn Føroya fólks. Verandi útlendskur ognarskapur verður 

óbroyttur, og nýggir aktørar kunnu í mesta lagi eiga 25%.  

 

Fiskivinnan er grundarlagið undir samfelagnum og føroyska búskapinum. Við nýggju lógini fær 

vinnan aftur støðugar karmar. Við 12 ára brúksloyvum verður aftur møguligt hjá føroyskum 

reiðaríum at gera íløgur í nýggj og framkomin fiskifør. 

 

Umframt nøgdirnar, settar av til vinnuligar verkætlanir, nevndar í grein 15, koma harumframt í 

kunngerð at verða veittar mongdir av makreli, sild og svartkjafti frá vinnuligum royndum og 

granskingarkvotum. 

 

Samgongan er samd um, at bulurin í skatting av fiskatilfeinginum eru tilfeingisgjøld ella veiðigjøld 

og í hesum sambandi verður gjørd ein lóg, sum ásetur, hvussu hesi gjøld leypandi skulu ásetast. Henda 

lógin verður sett í gildi samstundis sum lógin um sjófeingi fær gildi. Tað er sera umráðandi at tryggja, 

at samlaðu inntøkurnar frá tilfeingisgjøldum koma at verða á sama støði, sum tá uppboðssølan eisini 

var galdandi. 

 

Harafturat skulu gerast serligar skattareglur, ið fevna um endaliga avhending/ sølu av loyvum og 

partabrøvum í veiðiliðnum. Hesar reglur skulu koma í gildi í seinasta lagi 31. mars 2020. Í 

tíðarskeiðnum fram til, at skattareglurnar fáa gildi, verður ikki loyvt at avhenda endaliga ella at 

veiðiloyvi, ella tilsøgn um at varðveita veiðiloyvi, verður flutt til fiskifar hjá øðrum eigara. 

 

Minnilutin í nevndini, umboðini hjá samgonguni, arbeiddu við at fáa breiða semju í lag, tvørtur um 

andstøðu- og samgongu, men tað hevur tíverri ikki eydnast. 

  

 

 

Minnilutin setir fram soljóðandi  

 

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

 

 

1. Í § 2, nr. 14 verður aftan á “hjáveiðu,” sett: “royndarfiskiskap,”, og aftan á “vinnuligar royndir 

og verkætlanir,” sett: “sambært § 14,”.   

 

2. Í § 2 verður sum nr. 21 sett:  
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“21) Tons: Tað bruttotonsatal, BT, ella skrásett bruttotonsatal, BRT, sum til eina og hvørja tíð er 

tilskilað í skipsins málibrævi.” 

 

3. Í § 5 verður sum stk. 2 sett:   

“Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann taka aftur veiðiloyvi, um treytirnar í stk. 1, nr. 1 og nr. 3-5 

ikki eru loknar. Landsstýrismaðurin kann loyva, at viðurskiftini koma í rættlag innan ávísa 

tíðarfreist og kann áseta nærri treytir fyri virkseminum í tíðarskeiðinum.” 

 

4. § 6, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

“Fiskiloyvi verður latið eigara av fiskifari til egið fiskifar við veiðiloyvi, treytað av, at fiskifarið 

lýkur treytirnar í § 5, stk.1, nr. 3-5.”.  

 

5. Í § 7, stk. 1 verður “fiskiloyvi” broytt til: “veiðirættindi”. 

 

6. Í § 7 verður sum stk. 4 sett:  

“Stk. 4. Áðrenn 20. februar á hvørjum ári leggur landsstýrismaðurin fyri Løgtingið frágreiðing 

sambært § 51, stk. 4 í Tingskipan Løgtingsins um fyrisiting av sjófeingi og teimum 

veiðirættindum, Føroyar hava uttan fyri føroyskan sjógv, og hvørjar ætlanir hann hevur í hyggju 

at fremja. Frágreiðingin verður fyrstu ferð løgd fram í 2021.”.  

 

7. § 8, stk. 3, 1. pkt. verður orðað soleiðis:  

“Rættindahavari kann, fram til 1. januar 2022, eisini velja at gagnnýta rættindini við fiskifari, 

sum viðkomandi ikki eigur, treytað av, at fiskifarið lýkur treytirnar sambært § 5, stk. 1, nr. 2-5 

og rættindahavarin lýkur treytirnar sambært §§ 11 og 12.”  

 

8. § 9, stk. 1, 2. pkt. verður orðað soleiðis:  

 “Frá 1. januar 2020 fylgja rættindini til botnfisk í Barentshavinum lutfalsliga vøkstrinum og 

niðurskurðinum í heildarkvotuni. Rættindini til svartkjaft, makrel og norðhavssild fylgja 

lutfalsliga vøkstrinum og niðurskurðinum í heildarkvotuni, eins og kvotur sambært § 15, stk. 1.” 

 

9. § 9, stk. 3, 1. pkt. verður orðað soleiðis:  

“Rættindahavari kann, í gildistíðini á uppboðssølurættindunum, eisini velja at gagnnýta 

rættindini við fiskifari, sum viðkomandi ikki eigur, treytað av, at fiskifarið lýkur treytirnar 

sambært § 5, stk.1, nr. 2-5 og rættindahavarin lýkur treytirnar sambært §§ 11 og 12.” 

 

10. § 10, stk. 2, 2. pkt. verður orðað soleiðis:  

“Fiskifarið skal tó lúka treytirnar sambært § 5, stk. 1, nr. 2-5 fyri at fáa fiskiloyvi, og 

rættindahavarin skal lúka treytirnar sambært §§ 11 og 12.”  

 

11. Í § 10, stk. 4 verður “§ 49, stk. 2,” broytt til: “§ 14,” 

 

12. Í § 12, stk. 3 verður aftan á 3. pkt. sum nýtt pkt. sett:  

“Útlendski ognarluturin kann tó ongantíð verða hægri enn útlendski ognarluturin var við 

gildiskomu løgtingslógarinnar.”.  

 

13. Í § 13, stk. 1, nr. 1 verður “20%” broytt til: “25%”. 

   

14. Í § 13, stk. 1, nr. 8 verður “35%” broytt til: “25%”.  
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15. Heitið á kapitli 4 verður orðað soleiðis:  

“Nøgdir at seta av til vinnuligar royndir og verkætlanir” 

 

16. § 14 verður orðað soleiðis:  

“§ 14. Av tøku føroysku kvotunum av ávikavist svartkjafti, norðhavssild og makreli verða 8,5% 

sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 49. Menningarkvotur latnar sambært § 60 

í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, og sum hava gildi 1. januar 2020, verða roknaðar av 

nøgdini sambært 1. pkt. Verður lagt um til egnar árskvotur, sambært § 10, stk. 3, verður 

mongdin tikin av nøgdini sambært 1. pkt.” 

 

17. § 15 verður orðað soleiðis:  

“§ 15. Av tí parti av heildarkvotuni í 2020, sum er lægri ella ájavnt við ásettu mørkini í nr. 1-3, 

verða ávikavist 14,8%, 8,7% og 8,7% av nøgdini sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir 

sambært § 49: 

1) 350.000 tons av svartkjafti. 

2) 90.000 tons av makreli. 

3) 85.000 tons av norðhavssild. 

Stk. 2. Er heildarkvotan í 2020 størri enn mørkini, ásett í stk. 1, nr. 1-3, skal landsstýrismaðurin, 

umframt nøgdina sett av sambært stk. 1, seta av ta nøgd, sum er omanfyri mørkini, til vinnuligar 

royndir og verkætlanir sambært § 49.” 

 

18. § 16 verður orðað soleiðis:  

“§ 16. Fyri rættindi sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 15, stk. 1, fylgir 

nøgdin lutfalsliga vøkstrinum og niðurskurðinum í heildarkvotuni upp til mørkini ásett í § 15, 

stk. 1, nr. 1-3.  

Stk. 2. Er heildarkvotan í 2020 ájavnt ella undir mørkunum, ásett í § 15, stk. 1, nr. 1-3, fylgir 

nøgdin, sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir, sambært § 15, stk. 1, frá og við 2021 

lutfalsliga vøkstrinum og niðurskurðinum í heildarkvotuni, eisini tá heildarkvotan er oman fyri 

mørkini.  

Stk. 3. Er heildarkvotan í 2020 oman fyri mørkini sambært § 15, stk. 1, nr. 1-3, verður fyri tann 

partin av heildarkvotuni, sum frá og við 2021 er oman fyri heildarkvotuna í 2020, sett av til 

vinnuligar royndir og verkætlanir, ein lutfalsligur partur, sum samsvarar við tann lutfalsliga part 

av kvotuni, sum nøgdin, sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 15, stk. 1, hevði 

av heildarkvotuni í 2020. 

Stk. 4. Fyri rættindi sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 15, stk. 2 fylgir 

nøgdin lutfalsligu broytingunum í heildarkvotuni, tá heildarkvotan er oman fyri heildarkvotuna í 

2020. Er heildarkvotan undir heildarkvotuna í 2020, lækkar nøgdin at seta av til vinnuligar 

royndir og verkætlanir við somu nøgd, sum heildarkvotan lækkar, til heildarkvotan er á 

markinum sambært § 15, stk. 1, nr. 1-3. Fer heildarkvotan upp um markið, sambært § 15, stk. 1, 

nr. 1-3, hækkar nøgdin at seta av til vinnuligar royndir og verkætlanir við somu nøgd, sum 

heildarkvotan er oman fyri markið, til heildarkvotan er ájavnt við heildarkvotuna í 2020.” 

 

19. § 18, stk. 3 verður orðað soleiðis: 

  “Stk. 3. Tá landsstýrismaðurin frá og við 2021 ásetir fiskidagatalið í kunngerð, skal hetta gerast 

eftir eini umsitingarætlan og veiðireglu, sum seta meginreglur um burðardygga stovnsrøkt og 

fyrisitingarligar mannagongdir um ráðgeving o.tíl.” 
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20. Í § 19, stk. 1, nr. 2 verður “2.029 fiskidagar” broytt til: “2.208 fiskidagar” 

 

21. Í § 19, stk. 1, nr. 3 verður “791 fiskidagar” broytt til: “861 fiskidagar” 

 

22. Í § 19, stk. 1, nr. 4 verður “1.437 fiskidagar” broytt til: “1.564 fiskidagar” 

 

23. Í § 19, stk. 1, nr. 5 verður “1.178 fiskidagar” broytt til: “1.584 fiskidagar” 

 

24. § 19, stk. 10 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 10. Fiskidagar, ið verða avhendir sambært § 30, stk. 1, verða ikki roknaðir sum brúktir 

fiskidagar, sambært stk. 9 í hesi grein, uttan so at í minsta lagi sama dagatal er móttikið, 

sambært § 30, stk. 1, og brúkt.“ 

 

25. Í § 19 verður sum stk. 12 sett:  

“Stk. 12. Fiskifar, sum fyri gildiskomu lógarinnar, hevur verið knýtt at fiskidøgum í ávísum 

bólki, men sum ikki lýkur treytina um avmarking í stødd ella framtøkumegi í stk. 1, kann halda 

fram í hesum bólki, tá henda lógin fær gildi.” 

 

26. § 28, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

“Veiðiloyvi hjá fiskifari kann við loyvi frá landsstýrismanninum verða flutt á annað fiskifar við 

veiðiloyvi ella á fiskifar uttan veiðiloyvi treytað av, at flytingin er millum fiskifør hjá sama 

eigara. Tá veiðiloyvi verður flutt, verða samstundis flutt øll veiðirættindi, fiskifarið hevur rætt 

til. Fiskifarið, ið veiðiloyvið verður flutt til, skal lúka treytirnar í § 5, stk. 1, nr. 3-5.”    

 

27. § 30, stk. 1. 1. pkt. verður orðað soleiðis:  

“Egnir fiskidagar kunnu avhendast øðrum fiskifari undir føroyskum flaggi við veiðiloyvi fyri 

eitt fiskiár í senn.”.    

 

28. § 31, stk. 1. 1. pkt. verður orðað soleiðis:  

“Egin kvotupartur og egin árskvota kunnu avhendast øðrum fiskifari undir føroyskum flaggi við 

veiðiloyvi fyri eitt fiskiár í senn.”.  

 

29. Í § 31, stk. 2 verður aftan á 1. pkt. sum nýtt pkt. sett:  

“Undantikin hesi treyt eru fiskasløgini norðhavssild, makrelur og svartkjaftur.” 

 

30. Í § 32, stk. 1 verður aftan á 1. pkt. sum nýtt pkt. sett:  

“Loyvt er ikki at flyta fiskiloyvi á bát størri enn 15 tons.” 

 

31. Í § 32 verður aftan á stk.1, sum nýtt stk. sett: 

“Stk. 2. Fiskiloyvi hjá tveimum bátum í bólki 5, sambært § 19, stk. 1, nr. 6, kann flytast á annað 

fiskifar við ongum fiskiloyvi treytað av, at fiskiorkan ikki økist. Loyvt er ikki at flyta fiskiloyvi 

á fiskifar størri enn 15 tons.” 

 

Stk. 2-4 verður eftir hetta stk. 3-5. 

 

32. Í § 32, stk. 3, sum verður stk. 4, verður “við somu ella minni fiskiorku” broytt til: “samsvarandi 

stk. 1 ella stk. 2.” 
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33. Í § 34, stk. 2, nr. 4 verður aftan á 2. pkt. sum nýtt pkt. sett:  

“Landsstýrismaðurin kann harumframt áleggja førunum at bera allar aðrar útreiðslur av 

eygleiðarum.” 

 

34. Í § 34, stk. 4 verður 3. pkt. orðað soleiðis:  

“Landsstýrismaðurin kann í serligum førum loyva, at meiri enn 10% av egnu árskvotuni hjá 

ávísum fiskifari verður flutt millum ár, og at felagsárskvotur verða fluttar millum ár.” 

 

35. Í § 36, stk. 7 verður “og § 14, stk. 1 og 2 í uppboðssølutíðarskeiðinum” strikað. 

 

36. § 38, stk. 1 og 2 verða orðað soleiðis:  

“Tað er ikki loyvt at virka veiðu umborð á fiskiførum undir føroyskum flaggi í føroyskum 

sjógvi. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann geva undantak frá banninum sambært stk. 1.” 

 

37. § 49, stk. 1-4 verða orðað soleiðis: 

“Kvota av svartkjafti, norðhavssild og makreli sambært §§ 14-16 og rættindi sambært § 17 kann 

eftir umsókn latast til vinnuligar royndir og verkætlanir, ið hava við sær menning, nýskapan og 

virðisøking í gagnnýtsluni av nevndu fiskasløgum.   

Stk. 2. Umsóknin skal vera knýtt at ávísum fiskifari við veiðiloyvi ella við fiskiloyvi í bólki 5, 

sambært § 19, stk. 1, nr. 6. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin letur fiskifari við veiðiloyvi ella við fiskiloyvi í bólki 5, sambært § 

19, stk. 1, nr. 6, serstakt fiskiloyvi til nevndu endamál. Loyvi til vinnuligar royndir og 

verkætlanir kunnu vera latin í samanlagt trý ár, tó í mesta lagi upp til eitt ár í senn. Árliga loyvið 

kann bert verða endurnýggjað, um treytirnar í loyvinum hava verið hildnar. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann í serligum førum geva undantak frá kravinum um veiðiloyvi 

sambært stk. 2 og 3. ” 

 

38. § 50, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

“Landsstýrismaðurin kann, uttan mun til galdandi avmarkingar eftir hesi løgtingslóg, eftir 

ummæli frá Havstovuni, lata fiskifari undir føroyskum flaggi við veiðiloyvi, ella við fiskiloyvi í 

bólki 5, sambært § 19, stk. 1, nr. 6, serstakt fiskiloyvi til royndarfiskiskap ella til fiskiskap, sum 

er liður í eini undirvísingarætlan.” 

 

39. Í § 50, stk. 2 verður aftan á 1. pkt. sum nýtt pkt. sett:  

“Persónur ella felag, sum í 2019 hevur havt fiskiloyvi til royndarfiskiskap til ávísa 

royndarverkætlan, er til hesa verkætlan undantikið kravinum um veiðiloyvi.”  

 

40. Í § 64, stk. 1, nr. 1 verður aftan á “§ 4, stk. 1,” sett: “§ 5, stk. 2,” og “§ 15, stk. 4 og 5,” verður 

strikað. 

 

41. Í § 64, stk. 2 verður “§ 15, stk. 6 og 7,” strikað, og “§ 32, stk. 4,” verður broytt til: “§ 32, stk. 5”. 

 

42. Í § 73 verður aftan á stk. 2 sum nýtt stk. sett:  

“Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð, nær § 8, stk. 3, 3. pkt., § 9, stk. 3, 3. pkt., § 28, 

stk. 5, § 29, stk. 2, § 30, stk. 3 og § 31, stk. 3 koma í gildi.”   

 

Stk. 3 og 4 verða eftir hetta stk. 4 og 5. 
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Serligar viðmerkingar 

 

Til nr. 1 

§ 2, nr. 14 

Hendan broytingin verður  partvíst gjørd fyri neyvari at áseta, at eisini royndarkvota skal takast 

burturav, áðrenn komið verður fram til heildarkvotuna. Harnæst er sum ein avleiðing av øðrum 

broytingum (í § 14 og § 49) neyðugt meiri neyvt at siga, at tað er kvota sett av til vinnuligar royndir 

og verkætlanir sambært § 14, sum ikki verður roknað uppí heildarkvotuna.   

 

Til nr. 2 

§ 2, nr. 21 

Hendan allýsing verður sett inn fyri at nágreina, hvat tons merkir í sambandi við uppbýtið í 

flotanum í fiskidagaskipanini í føroyskum sjógvi. Tons kann vera bruttotonsatal, BT, ella skrásett 

bruttotonsatal, BRT. Flestu fiskifør eru mátaði upp í bruttotonsatali, BT, men tað kunnu framvegis 

vera fiskifør, ið eru mátaði upp eftir gomlu uppmátingarreglunum, t.v.s. í BRT. 

 

Til nr. 3 

§ 5, stk. 2 

§ 5 ásetir treytirnar fyri at fáa veiðiloyvi. Við hesi broyting verður ásett, at landsstýrismaðurin kann 

taka veiðiloyvið aftur, um treytirnar fyri at fáa veiðiloyvi ikki longur eru loknar. Hetta er tó ikki 

galdandi fyri ognarviðurskiftini sum eru serstakt regulerað í § 11, undir tí avleiðingin av ikki at lúka 

treytirnar. Samstundis verður ásett, at landsstýrismaðurin kann loyva, at viðurskiftini koma í rættlag 

innan ávísa tíðarfreist og kann áseta nærri treytir fyri virkseminum í hesum tíðarskeiðið. 

 

Til nr. 4 

§ 6, stk. 1 

Við hesi broyting verður tað ásett sum treyt fyri at fáa fiskiloyvi, eins og tað er treyt fyri 

veiðiloyvinum, at fiskifari lýkur treytirnar um at verða skrásett í skipaskránni ella farsskránni, at 

hava siglingarloyvi og at fiskifarið ikki er skrásett á lista hjá økisbundnum fiskiveiðifelagsskapi 

sum far, ið hevur framt ólógligan, ófráboðaðan ella óskipaðan fiskiskap, ella sum hevur stuðlað 

slíkum fiskiskapi.  

 

Til nr. 5 

§ 7, stk. 1 

Sambært upprunauppskotinum fara øll fiskiloyvi úr gildi, tá veiðiloyvi fer úr gildi. Rætta hugtakið í 

hesum samanhanginum er veiðirættindi í staðin fyri fiskiloyvi, og verður tað við hesum uppskotið 

broytt.  

 

Til nr. 6 

§ 7, stk. 4 

Við hesum verður ásetingin førd víðari frá galdandi reglum um, at tað er álagt landsstýrismanninum 

at koma við frágreiðing sbrt. § 51, stk. 4 í Tingskipanini til aðalorðaskifti um fyrisiting av sjófeingi 

og hvørjar ætlanir, hann hevur í hyggju at fremja. Frágreiðingin skal tó verða løgd fram innan 20. 

februar heldur enn 1. oktober, fyrstu ferð í 2021. Ætlanin er eins og í galdandi lóggávu, at 

frágreiðingin skal viðgera gongdina og støðuna í fiskivinnuni á sjógvi og á landi og um 

framtíðarútlit. Frágreiðingin skal viðgera búskaparlig, samfelagslig og lívfrøðilig viðurskifti av 
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týdningi fyri fiskivinnuna. Onnur viðurskifti, sum skulu lýsast og viðgerast, eru altjóða avtalur við 

onnur lond og onnur skipanarlig viðurskifti t.d. nýggj lóggáva/kunngerðir og framtíðar ætlanir 

hesum viðvíkjandi. 

 

Til nr. 7, 9 og 10 

§ 8, stk. 3, 1. pkt, § 9, stk. 3, 1. pkt. og § 10, stk. 2, 2. pkt.  

Av misgáum er í upprunauppskotinum ikki ásett, at eisini rættindahavarin skal lúka treytirnar um 

ognarviðurskifti og ikki bert eigarin av fiskifarinum, tá rættindahavarin velur at gagnnýta rættindini 

við fiskifari, sum viðkomandi ikki eigur. Í hesum førum er ikki altíð samanfall millum eigaran av 

fiskifarinum og rættindahavaran. Fyrilit verður tikið fyri hesum í hesum broytingunum.   

 

Til nr. 8 

§ 9, stk. 1, 2. pkt. 

Hendan ásetingin lýsir m.a. hvussu 3 og 8 ára rættindini flyta seg við broytingum í heildarkvotunum 

eftir 2020. Upprunaliga varð víst til § 14, stk. 1, hetta skal orsakað av øðrum broytingum tillagast til 

§ 15, stk. 1. Av tí at tað einans eru svartkjaftur, makrelur og norðhavssild, sum eru fevnd av § 15, 

stk. 1 kann tað verða ógreitt, hvussu kvoturnar at fiska botnfisk í Barentshavinum flyta seg eftir 

2020. Broytingin er ætla at gera hetta greiðari. Eingin mørk eru í lógini viðvíkjandi 

Barentshavinum, og tí broytast 3 og 8 ára rættindini eftir botnfiski í Barentshavinum lutfalsliga við 

økingum ella minkingum í heildarkvotuni. Fyri svartkjaft, makrel og norðhavssild kunnu 

heildarkvotunar í 2020 og mørkini í lógini harafturímóti ávirka, hvussu kvoturnar flyta seg eftir 

2020, og tí er bert fyri hesar kvotur viðkomandi at vísa til § 15, stk. 1.  

 

Til nr. 11 

§ 10, stk. 4 

Talan er  um eina fylgibroyting av, at § 49, stk. 2 við hesum broytingaruppskoti er flutt til § 14.  

 

Til nr. 12 

§ 12, stk. 3, 4. pkt. 

Sambært ásetingini kunnu feløg, sum í 2019 hava havt ræði á rættindum at veiða og sum hava 

útlendskan ognarlut og ræðisrætt í felagi, sum er yvir 1/4, halda fram við verandi virksemi við nærri 

ásettum treytum, t.d. um at føroyski ognarluturin og ræðisrætturin í minsta lagi skal verða 2/3. 

Henda áseting snýr seg sostatt um feløg, ið hava útlendskan ognarlut og ræðisrætt í feløgum yvir 

1/4 og upp til 1/3.  

 

Í viðmerkingunum til upprunauppskotið er nærri greitt frá, hvat liggur í hugtakinum verandi 

virksemi, nevniliga at tað í verandi virksemi liggur, at útlendski partaeigarin kann halda áfram við tí 

ognarluti, sum hesin hevur í felagnum, tá løgtingslógin fær gildi, men at ognarluturin tó ikki kann 

vaksa.  

 

Ásett er samstundis, at tá partabrøv ella kapitalpartar verða seldir, skal keyparin m.a. lúka treytirnar 

um at føroyski ognarrætturin og ræðisrætturin skal verða í minstra lagi 3/4. Í serligu 

viðmerkingunum er nevnt, at henda áseting m.a. skal tryggja, at um nýggir eigarar keypa eitt 

verandi felag, fevnt av § 12, stk. 3, skal treytin um, at útlendski ognarluturin ikki má vera meira enn 

¼, verða lokin. 

 

Ivamál hava í hesum sambandi verið reist um tað, at ognarluturin ikki má vaksa eisini er galdandi í 

samband við, at partabrøv ella kapitalpartar hjá føroyskum felag verða seldir. Tí verður við hesum 
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sett nýtt punkt inn um, at útlendski ognarluturin ongantíð kann verða hægri enn útlendski 

ognarluturin var við gildiskomu løgtingslógarinnar. Tað vil t.d. siga, at selur føroyski partaeigarin, 

ið er fevndur av hesi skiftisreglu, síni partabrøv, kann keyparin ikki verða eitt felag við útlendskum 

ognarskapi og ræðisrætti. Selur tann útlendski partaeigarin hinvegin síni partabrøv, kann keyparin 

verða eitt felag, ið lýkur nýggju treytirnar um, at útlendski ognarluturin og ræðisrætturin ikki má 

vera meira enn 1/4. Tað avgerandi í sambandi við, at partabrøv ella kapitalpartar verða seld er, at 

útlendski ognarluturin og ræðisrætturin ongantíð verður meira enn tað hann var við gildiskomu 

løgtingslógarinnar. Varð útlendski ognarluturin t.d. 28%, so kann útlendski ognarluturin ongantíð 

blíva meira enn 28%.  

 

Til nr. 13-14 

§ 13, stk. 1 

Við hesum verður markið fyri, hvat feløg og persónar, sum reka vinnuligan fiskiskap sambært 

løgtingslógini, í mesta lagi kunnu hava ræði á av fiskidagatalinum í bólki 2 broytt frá 20% til 25%.  

 

Markið fyri hvat feløg og persónar, sum reka vinnuligan fiskiskap sambært løgtingslógini, í mesta 

lagi kunnu hava ræði á av heildarkvotuni av hvørjum fiskaslagi sær av uppsjóvarfiskiskapur í 

Norðuratlantshavi verður broytt frá 35% til 25%.  

 

Til nr. 15 

Kapittul 4 

Lagt verður við hesum broytingum upp til, at ætlaða sølan av rættindum í 2020 verður slept. Ístaðin 

verður tann nøgd, sum ætlandi skuldi bjóðast út sum ávikavist sølukvota og uppboðsárskvota, latin 

til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 49. Kapittul 4 verður við hesum broytingaruppskoti 

ikki longur ein kapittul um uppboðssølu í 2020, men um tær kvotur, sum sambært lógini á ymiskan 

hátt skulu og kunna verða settar av til vinnuligar royndir og verkætlanir. Heitið verður tí broytt. 

 

Til nr. 16 

§ 14 

§ 14 fevnir um tær ásetingar, sum í upprunauppskotinum vóru partur av § 49, stk. 2, og sum snúgva 

seg um vinnuligar royndir og verkætlanir. Mett verður, at tað er mest skynsamt at samla allar 

ásetingar, sum viðvíkja teimum nøgdum, ið verða settar av til vinnuligar royndir og verkætlanir á 

einum stað.  

 

Til nr. 17 

§ 15 

Lagt verður við hesum upp til, at § 15 í upprunauppskotinum verður strikað, tí talan er um ásetingar, 

ið viðvíkja søluni, sum skuldi verða í 2020; uppboðssøla, sum við hesum broytingaruppskoti, 

verður strikað.  

 

Ein broytt § 15 verður í staðin sett inn, sum sigur, hvussu nógv av heildarkvotunum av svartkjafti, 

makreli og norðhavssild í 2020 verður sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir. Talan er um 

nøgdir, sum verða settar av, umframt tær nøgdir, ið eru fevndar av § 14.  

 

§ 15  líkist nógv § 14 í upprunauppskotinum, men er tillagað nakað. Ístaðin fyri at áseta, hvussu 

stórar nøgdir skulu setast av til ávikavist sølukvotu og uppboðsárskvotu, snúgva ásetingarnar seg nú 

um, hvussu stórar nøgdir skulu setast av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 49.  
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Stk. 1 ásetir, at í 2020 verður ávís nøgd av svartkjafti, makreli og norðhavssild sett av til vinnuligar 

royndir og verkætlanir. Tað er í 2020, at nøgdin verður ásett, tí § 16 ásetir, hvussu hesar nøgdir árini 

aftaná flyta seg við broytingum í heildarkvotuni.  

 

Settar verða av hesar nøgdir:   

● 14,8% av heildarkvotuni av svartkjafti, tó í mesta lagi 14,8% av 350.000 tonsum.  

● 8,7% av heildarkvotuni av makreli, tó í mesta lagi 8,7% av 90.000 tonsum.  

● 8,7% av heildarkvotuni av norðhavssild, tó í mesta lagi 8,7% av 85.000 tonsum.  

 

Nøgdirnar í stk. 1 fyri svartkjaft og norðhavssild samsvara við tær nøgdir, sum sambært galdandi 

lóggávu høvdu verið bodnar út sum sølukvotur í 2020 (tó frádrigið tað nøgd, sum longu er seld sum 

3 og 8 ára rættindi). Í mun til upprunauppskotið er ein broyting fyri svartkjaft, har 14,5% er broytt 

til 14,8%, tí tað eru 10,2% av heildarkvotuni, sum eru sett av til 3 og 8 ára rættindi og ikki 10,5%. 

 

Fyri makrel er ásett at 8,7% av tí parti av heildarkvotuni, sum í 2020 er lægri ella ájavnt við markið 

á 90.000 tons, verður sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir.  

 

Ein onnur broyting í mun til upprunauppskotið er, at lagt verður upp til at markið fyri norðhavssild 

verður hækkað úr 65.000 tons upp í 85.000 tons. Við hesi broyting verða tær nøgdir, sum í 

upprunauppskotinum skulu seljast, men við hesum uppskotinum partvís verða lagdar um til 

vinnuligar royndir og verkætlanir, minni. 

  

Stk. 2 ásetir, at er heildarkvotan í 2020 oman fyri mørkini, skal nøgdin omanfyri markið latast til 

vinnuligar royndir og verkætlanir. Hendan nøgdin kemur umframt nøgdina sambært stk. 1. Er 

heildarkvotan av t.d. norðhavssild 90.000 tons, skulu 8,7% av 85.000 tonsum = 7.395 tons latast til 

vinnuligar royndir og verkætlanir sambært stk. 1, og 5.000 tons latast sambært stk. 2 (nøgdin 

omanfyri markið: 90.000-85.000 = 5.000 tons). Samanlagt skulu sostatt setast 12.395 tons av til 

vinnuligar royndir og verkætlanir.  

 

Talva 1 niðanfyri vísir eitt hugsað dømi um nøgdir settar av til vinnuligar royndir og verkætlanir 

fyri makrel, svartkjaft og norðhavssild í 2020. Fyri makrel og svartkjaft eru heildarkvoturnar undir 

markinum, tí verður einans sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 15, stk. 1. Sett 

verða av 8,7% av heildarkvotuni av makreli, sum samsvara við 7.100 tons, og 14,8% av 

heildarkvotuni av svartkjafti, sum eru 42.920 tons. Fyri norðhavssildina verður sett av bæði 

sambært § 15, stk. 1 og 2, samanlagt 12.395 tons.  

 

Talva 1: Eitt hugsað dømi um kvotu av makreli, svartkjafti og norðhavssild 

sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir fyri í 2020 

Tons í 2020 Makrelur Svartkjaftur Norðhavssild 

Heildarkvota 85.000 290.000 90.000 

Nøgd til vinnuligar royndir og 

verkætlanir sambært § 15, stk. 1 7.100 42.920 7.395 

Nøgd til vinnuligar royndir og 

verkætlanir sambært § 15, stk. 2 0 0 5.000 

Nøgd samanlagt sambært § 15 7.100 42.920 12.395 

 

Í viðmerkingunum til § 16 í upprunauppskotinum er nærri útgreinað, hvussu hesi rættindi eftir 2020 

flyta seg í mun til hækkingar og lækkingar í heildarkvotum yvir ár.  
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Til 18 

§ 16 

§ 16 er í orðaljóði líknandi § 16 í upprunauppskotinum, tó soleiðis at í staðin fyri, at greinin 

upplýsir, hvussu sølukvotan og uppboðsárskvotan flyta seg við broytingum í heildarkvotuni, sigur 

greinin nú, hvussu nøgdirnar settar av til vinnuligar royndir og verkætlanir í 2020, samsvarandi 

ásetingunum í § 15, stk. 1 og 2, flyta seg eftir 2020.  

 

Talan er um somu skipan sum í upprunauppskotinum.  

 

Til nr. 19 

§ 18, stk. 3 

Við hesi broyting verður nágreinað, at tá landsstýrismaðurin frá og við 2021 fær heimild við 

kunngerð at áseta fiskidagatal, hevur landsstýrismaðurin samstundis skyldu at gera umsitingarætlan 

og veiðureglu, sum setir meginreglur um burðardygga stovnsrøkt, og sum ásetir fyrisitingarligar 

mannagongdir og skipanir fyri, hvussu farið verður fram viðvíkjandi vísindarligari og aðrari 

ráðgeving, tá fiskidagatalið verður ásett  fyri fiskidagaskipanina í føroyskum sjógvi. 

 

Til nr. 20-23 

§ 19, stk.1, nr. 2-5 

Við hesum verða teir fiskidagar, sum í fiskiárinum 2016/2017 vórðu settir av sum sonevndir 

buffaradagar, tiknir inn í skipanina sum vanligir fiskidagar. Harumframt verður dagatalið hjá bólki 

4T stillað, so tað samsvarar við fiskidagarnar, sum fiskifør í bólkinum hava brúkt í 2019. Tá eru 

fiskidagar, ið fiskifør í bólki 4T hava fiskað fyri aðrar bólkar, íroknað. 

 

Til nr. 24 

§ 19, stk. 10 

Upprunauppskotið til áseting í § 19, stk. 10 hevur við sær, at dagar sambært § 19, stk. 8 (buffarin) 

kunnu ikki tillutast fiskifari, um fiskidagar, áður tillutaðir, eru avhendaðir, tí avhendir dagar ikki 

verða roknaðir sum brúktir fiskidagar. 

 

Broytingin  hevur við sær, at eitt fiskifar kann fáa dagar tillutaðar sambært § 19, stk. 8, hóast 

fiskidagar, sum eru tillutaðir fiskifarinum, eru avhendaðir. Treytin er tó, at í minsta lagi sama 

dagatal er móttikið aftur og brúkt.  

 

Til nr. 25 

§ 19, stk. 12.  

Við hesi broytingini verður ásett, at fiskifar, sum hevur verið brúkt í ávísum bólki í 

fiskidagaskipanini, men sum ikki lýkur nýggju treytina um avmarking í stødd ella framtøkumegi 

fyri bólkin, kann halda fram í sama bólki sum frammanundan, tá nýggja Sjófeingislógin fær gildi. 

 

Til nr. 26-28 

§ 28, stk. 1, 1. pkt., § 30, stk. 1, 1. pkt. og § 31, stk. 1, 1. pkt.  

Tað er ásett í samgonguskjalinum, at tá fiskirættindi verða endaliga avhendað, skal henda søla 

skattast. Landsstýrið arbeiðir við at gera uppskot til lóggávu á økinum, og áðrenn tann lógin er 

samtykt, verður ikki loyvt at avhenda egnar fiskidagar ella egnar árskvotur endaliga, ella at 

veiðiloyvi ella tilsøgn um at varðveita veiðiloyvi verður flutt á fiskifar hjá øðrum eigara.  
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Tí verður í § 28 staðfest, at veiðiloyvi hjá fiskifari ikki kann verða flutt á annað fiskifar við 

veiðiloyvi ella á fiskifar við ongum veiðiloyvi, um talan ikki er um flyting millum fiskifør hjá sama 

eigara. Eitt felag kann sostatt skifta skipið hjá felagnum út, men kann ikki flyta veiðiloyvið á 

fiskifar hjá øðrum felag.  

 

Samstundis verða §§ 30 og 31 broyttar soleiðis, at bert avhendingar fyri eitt ár í senn eru loyvdar.  

 

Tá lógin um skatting av endaligum avhendingum av fiskirættindum er samtykt, verður henda 

áseting aftur broytt til upprunauppskotið.  

 

Til nr. 29 

§ 31, stk. 2 

Við hesi broyting verða fiskasløgini norðhavssild, makrelur og svartkjaftur undantikin treytini um, 

at fyri at avhenda egnan kvotupart ella egna árskvotu, skulu í minsta lagi 60% av tillutaðu kvotuni 

av fiskaslagnum, ið verður avhendað, vera fiskað fiskiárið framman undan við tí í fiskiloyvinum 

nevnda fiskifari. 

 

Til nr. 30-32 

§ 32 

Skotið er upp, at reglurnar um at flyta fiskiloyvi í bólki 5 verða broyttar soleiðis, at tað eisini verður 

møguligt at flyta tvey fiskiloyvi á bát við ongum fiskiloyvi. Treyt fyri at loyva slíkum flytingum 

ella samanleggingum er, at fiskiorkan ikki økist, og at báturin, loyvini verða flutt til, ikki er størri 

enn 15 tons. 

 

Til nr. 33 

§ 34, stk. 2, nr. 4 

Landsstýrismaðurin kann áleggja førum at hava eygleiðara umborð. Krav kann eisini setast um 

eygleiðarar umborð á móttøkuskipum, fiskaflutningsførum og fiskaframleiðsluførum. Tí skal 

hugtakið skiljast breitt, samanber orðingina í stk. 2. Sum er, skal farið altíð bera útreiðslurnar til 

kost og innivist. Við uppskotinum kann landsstýrismaðurin harumframt áleggja farinum at bera 

allar útreiðslur, sum standast av eygleiðarum. Talan er um útreiðslur til løn, trygging, 

ferðaútreiðslur, búna, trygdarútgerð og samskifti, umframt møguligar aðrar útreiðslur. 

 

Hóast tað er grundsjónarmiðið, at førini eiga at gjalda fyri eygleiðarar, kunnu tað vera umstøður, 

sum gera, at tað eigur at vera gjørligt at seta eygleiðara umborð, uttan at farið ber aðrar útreiðslur,  

 

enn útreiðslur til kost og innivist. Talan kann t.d. vera um atlit at millumlanda samstarvi. Sum dømi 

kann nevnast, at ikki er vanligt, at føroysk skip, sum hava eygleiðarar umborð í fremmandum 

sjógvi, bera t.d. lønarkostnaðin til hesar eygleiðarar. Lagt verður tí upp til at áseta, at farið altíð ber 

útreiðslurnar til kost og innivist, men at landsstýrismaðurin kann harumframt gera av, at farið skal 

bera aðrar útreiðslur, sum standast av eygleiðaranum.  

 

Til nr. 34 

Til § 34, stk. 4, 3. pkt. 

Fyri at leggja uppfyri, at serligar støður kunnu íkoma, har tað kann gerast viðkomandi at loyva 

flyting av størri parti enn 10%, verður lagt upp til, at landsstýrismaðurin í serligum førum kann 

loyva, at meira enn 10% verða flutt millum ár, og at felagskvotur verða fluttar millum ár. Hugsað 

verður her um, tá viðurskifti, sum Føroyar ikki sjálvar hava ræði á, broyta umstøðurnar at fáa kvotu 



18 

 

til høldar á skynsaman hátt. Talan kann t.d. vera um støður, har atgongdin at fiska fiskin brádliga 

broytist, ella tá móttøkuorkan brádliga verður avmarkað, t.d. vegna skerda móttøkuorku í Føroyum 

ella landingarbann uttanlands.  

 

Víst verður á, at ásetingin snýr seg einans um heimildirnar at flyta hjá hvørjum einstøkum 

rættindahavara. Ásetingin avmarkar ikki, at Føroyar flyta sær størri nøgdir enn 10% av kvotuni frá 

einum ári til tað næsta. Talan er tá um eitt lið í áseting av tøku føroysku kvotuni fyri árið.  

 

Til nr. 35 

§ 36, stk. 7 

Hendan broyting er ein avleiðing av, at skotið er upp at broyta § 14 í upprunauppskotinum. 

 

Til nr. 36 

§ 38, stk. 1 og 2 

Stk. 1. Ásett er, at tað krevur loyvi frá landsstýrismanninum at virka veiðu umborð á føroyskum 

fiskiførum í føroyskum sjógvi til tess at hava møguleika fyri at tryggja rávørutilgongd til virki á 

landi og at varðveita arbeiðspláss á landi.  

 

Í stk. 2 er ásett, at landsstýrismaðurin kann geva undantak frá banninum í stk. 1. Í mun til 

upprunauppskotið verður skotið upp, at kompetansan at taka avgerð um undantak frá banninum í 

stk. 1 verður flutt frá Fiskiveiðieftirlitinum til Fiskimálaráðið, eins og tað er innan onnur øki í 

fiskivinnulóggávuni t.d. viðvíkjandi undantakinum frá at landa veiðu um føroyskan bryggjukant ella 

at loyva, at ófiskað kvota verður flutt millum ár. Fiskiveiðieftirlitið hevur ikki heimild til at geva 

generel loyvi  í kunngerð, og sostatt verður tað mett meira hóskandi, at tað er sami myndugleiki, ið 

ger kunngerðirnar, ið eisini tekur støðu til størri og prinsipiell mál s.s. at loyva virking av veiðu 

umborð. Reint fyrisitingarliga kann eitt undantak verða givið ítøkiliga, men fyrimunurin við at geva 

undantak generelt í kunngerð er, at borgarin tá kennir rættarstøðuna, og øll verða viðgjørd líka.  

 

Til nr. 37 

§ 49, stk. 1-4 

Við hesum broytingaruppskoti er § 49, stk. 2, 1. og 2. pkt. í upprunauppskotinum flutt til § 14. 

Harafturat framgongur tað, sum í upprunauppskotinum var ásett í § 49, stk. 3, av § 15, stk. 2 og § 

16, stk. 4. Ásetingin er tí umorðað.  

 

 

 

 

Greinin ásetir, hvussu nøgdir av svartkjafti, norðhavssild og makreli sambært §§ 14-16 og rættindi 

sambært § 17 kunnu latast til vinnuligar royndir og verkætlanir. 

 

Ein broyting er, at ein áseting er sett inn um at loyvi til vinnuligar royndir og verkætlanir bert kunnu 

vera latin í samanlagt trý ár, tó í mesta lagi upp til eitt ár í senn. Árliga loyvið kann bert verða 

endurnýggjað, um treytirnar í loyvinum hava verið hildnar.  

 

Til nr. 38 

§ 50, stk. 1 

Orsøkin til orðingina, “Fyri sjófeingi, ið ikki er fevnt av § 49”, í upprunauppskotinum var at gera 

greiðari, nær nakað var fevnt av § 49, og nær nakað var fevnt av § 50. Ásannast má tó, at nevnda 
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orðing kann tykjast ov avmarkandi, tí royndarfiskiskapur kann fevna um annað enn bert sjófeingi, 

samstundis sum tað eisini má vera møguligt at ávís nøgd av makreli, sild og svartkjafti kann verða 

veidd í sambandi við royndarfiskiskap. 

 

Til nr. 39 

§ 50, stk. 2 

Skotið verður upp at gera eitt slag av skiftisreglu fyri tey, sum hava havt rættindi til ávísa 

royndarverkætlan í 2019, soleiðis at hildið kann verða áfram við tí somu royndarverkætlanini uttan 

treyt um veiðiloyvi. Gerst talan um aðra verkætlan enn ta í 2019, verða tey fevnd av kravinum um 

veiðiloyvi.  

 

Til nr. 40-41 

§ 64, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 

Talan er um broytingar, sum eru avleiðingar av øðrum broytingum í upprunauppskotinum. 

 

Til nr. 42 

§ 73, stk. 3  

Tað er ásett í samgonguskjalinum, at tá fiskirættindi verða endaliga avhendað, skal henda søla 

skattast. Landsstýrið arbeiðir við at gera uppskot til lóggávu á økinum, og inntil lógin er samtykt, 

verður ikki loyvt at avhenda endaliga, ella at veiðiloyvi ella tilsøgn um at varðveita veiðiloyvi 

verður flutt á fiskifar hjá øðrum eigara. Tí verður við hesi broyting saman við broyting nr. 26-28 

ásett, at allar ásetingar í løgtingslógini, sum fevna um endaligar avhendingar, sølur ella annað, har 

veiðirættindi skifta hendur, tó bólkur 5 undantikin, ikki fáa gildi, fyrr enn landsstýrismaðurin ásetir, 

nær ásetingarnar hesum viðvíkjandi koma í gildi.   

 

 

Við hesum viðmerkingum og broytingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir 

Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

 

 

Vinnunevndin, 17. desember 2019 

 

 

 Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Bjarni Hammer 
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