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Hoyringsskriv frá Føroya Reiðarafelag til løgtingsmál nr. 15/2019: uppskot til løgtingslóg um 

sjófeingi (Sjófeingislógin) 

 

Føroya Reiðarafelag hevur fingið uppskot um til løgtingslóg um sjófeingi til hoyring, og felagið 

hevur hesar viðmerkingar til vinnunevndina. Talan er um eina nýggja og umfatandi lóg, sum á 

nógvum økjum fremur fleiri batar í mun til verandi lóg. Tó eru nøkur viðurskifti, ið kundu verið 

broytt eftir felagsins tykki. 

 

Yvirskipaðar viðmerkingar 

Reiðarafelagið metir yvirskipað, at hendan lógin í størri mun enn núverandi lóg veitir ein ávísan 

tryggleika fyri fiskivinnuna, soleiðis at hon hevur betri fortreytir fyri at gera langskygdar íløgur til 

frama fyri føroyska fiskivinnu. 

Tikið verður undir við, at farið verður burtur frá skipanini við uppboðssølu, sum hevur víst seg at 

hava fleiri lýti og veikleikar. 

Tikið verður undir við, at kvotaskipanin fyri heimaflotan verður strikað úr lógini, og at hildið verður 

fast við fiskidagaskipanina. Tó er eisini umráðandi, at arbeitt verður víðari við umsitingarætlanini, 

sum ein arbeiðsbólkur umboðandi vinnu, fiskifrøðingar og almennar myndugleikar kom ásamt um 

á vári 2019. 

Tikið verður undir við ætlanini um at skipa fiskiskap hjá føroyskum skipum sum eginkvotur, og tað 

fer væntandi at bøta um møguleikarnar fyri at skipa fiskiskap á mest skynsama hátt. Hesin parturin 

er tó ikki ítøkiliga viðgjørdur í hesum lógaruppskoti, og heitt verður á politisku skipanina um at 

arbeiða víðari við hesi ætlan. 

 

Ítøkiligar viðmerkingar 

Niðanfyristandandi viðmerkingar eru knýttar at serligum ásetingum í lógini, har Reiðarafelagið 

metir, at broytingar kundu verið gjørdar. 
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Til § 7, stk. 3 

Reiðarafelagið tekur undir við, at gildistíðin á rættindum verður 12 ár eins og gildistíðin er fyri tey 

einstøku aliloyvini ístaðinfyri tey 8 árini í galdandi lóg. Tó tekur Reiðarafelagið ikki undir við, at 

landsstýrismaðurin á hvørjum ári skal leggja uppskot fyri tingið um at leingja loyvini við einum ári. 

Henda leinging átti at verið sjálvvirkandi ístaðin. Tó skal sigast, at broytingin er ein munandi bati 

fyri reiðaríini og teirra fortreytir fyri at meta um framtíðar íløgur og avbjóðingar. 

 

Til §§ 8-10 

Veiðiloyvi verða sett í verk aftur sambært samgonguskjalinum fyri at tryggja manningunum rætta 

hýru. Reiðarafelagið skilir hetta sjónarmiðið hjá manningarfeløgunum. 

Tá ið veiðiloyvini vórðu avtikin gav hetta reiðaríum munandi størri frælsi at skipa fiskiskapin á mest 

skynsama hátt við teimum skipum, ið eru best egnað til ávísan fiskiskap. Harvið gjørdist tann tunga 

umsitingarliga mannagongdin við flyting av veiðiloyvum óneyðug, og tað hevur verið ein bati hjá 

reiðaríunum. Tískil er týdningarmikið, at funnar verða smidligar loysnir í tillingartíðarskeiðnum 

fram til 1. januar 2022. 

Nýtt krav til veiðiloyvi er, at skipið hevur siglingarloyvi. Hetta krav hevur ikki verið áður, og 

Reiðarafelagið metir ikki, at tað er neyðugt. 

 

Til § 19, stk. 1 

Viðvíkjandi ásetingum um fiskidagaskipanina kundu nakrar ásetingar verið broyttar. Allýsingin av 

trolarum í bólki 2 er broytt til bert at fevna um trolarar við 501 til 3000 HK. Hetta er ein avmarking 

í mun til verandi lóg, sum bert allýsir bólk 2 sum trolarar uttan avmarkingar uppeftir. 

Grundgevingarnar fyri hesi broyting eru ikki serliga greiðar, og Reiðarafelagið mælir til at strika 

hesa broyting, inntil greiða er fingin á, hví hendan avmarking er sett í lógina. 

 

Til § 18, stk. 3 

Reiðarafelagið tekur undir við, at fiskiskapurin í fiskidagaskipanini undir Føroyum verður skipaður 

eftir eini umsitingarætlan, og hetta er nú nevnt í § 18, stk. 3. 

Ein arbeiðsbólkur við umboðum frá fiskiflotanum, manningarfeløgunum, Havstovuni og 

Fiskimálaráðnum kom á vári 2019 ásamt um eina umsitingarætlan, ið eftir ætlan skuldi koma í gildi 

frá 2020. Henda umsitingarætlan eigur at setast í verk komandi ár. 
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Mett verður, at tað hevur týdning, at føroyskur fiskur kann fáa tær umhvørvisgóðkenningar, ið 

marknaðurin krevur. Um føroyskur fiskur kann fáa hesar góðkenningar er sannlíkt, at meira av 

hesum fiski kann virkast í Føroyum og fáa ein betri prís. 

Ásetingin av fiskidagatalinum verður framd við lóg í hesi lógini, og síðani skal landsstýrismaðurin 

áseta fiskidagarnar í kunngerð frameftir. Hesum tekur Reiðarafelagið undir við, og fiskidagatalið 

eigur at vera óbroytt í 2020. 

 

Til § 19, stk. 8-9 

Buffarin í § 74, stk. 7-10 í verandi lóg verður avtikin, og ein nýggj skipan verður gjørd við felags 

fiskidøgum fyri tríggjar teir seinastu mánaðirnar í 2020. Talan verður um felags fiskidagar, ið svara 

til talið av óbrúktum fiskidøgum í 2019 fyri hvønn skipabólk sær. Talan er um eina tíðaravmarkaða 

skipan, har skip, ið hava nýtt allar sínar fiskidagar, kunnu fáa atgongd til felags fiskidagar tann síðsta 

ársfjórðingin í 2020. 

Reiðarafelagið skýtur upp, at fiskidagarnir í verandi buffara verða førdir aftur til teir rættindahavarar, 

ið høvdu hesar dagar, áðrenn buffarin varð skipaður. Um hesir dagar fella burtur, er talan um eina 

munandi skerjing av fiskidøgunum. Tann nýggja skipanin við felags fiskidøgum í 2020, fevnir ikki 

um óbrúktar fiskidagar, sum í dag liggja í sonevnda buffaranum. Tí er spurningurin, hvussu nógvir 

felags fiskidagar í veruleikanum fara at vera tøkir í tí nýggju skipanini. 

Dagfestingin fyri nær felags fiskidagarnir gerast tøkir er nú 1. oktober. Henda dagfestingin kundi 

verið flutt fram, soleiðis at atgongdin til dagarnar verður fyrr á árinum. 

 

Til § 36, stk. 1-3 

Hesar viðmerkingar eru áður førdar fram í hoyringsskrivi til Fiskimálaráðið. 

Tann yvirskipaða brúksskyldan í § 36, stk. 1 er herd í mun til galdandi lóg. Uppskotið sigur, at um 

veiðiloyvi og fiskiloyvi, sum ikki hava verið gagnnýtt við tí í loyvinum nevnda fiskifari í tvey ár á 

rað, fella hesi rættindi aftur til landið. Í núverandi lóg er hendan brúksskyldan trý ár, eftir at hon 

fyrst var tvey ár. Hendan brúksskyldan er tí fyrst linkað og verður nú herd aftur. Hetta átti at verið 

broytt aftur til trý ár, tí at hetta kann eggja til fíggjarliga óskynsaman fiskiskap fyri at reiðarí kunnu 

varðveita ávís rættindi, sum møguliga kunnu gerast áhugaverd seinni. 

Hin brúksskyldan smb. grein 36, stk. 2 er í hesum uppskoti linkað úr 60 prosentum niður í 30 prosent, 

og munurin millum tey brúktu rættindini av døgum ella kvotum og 30 prosent skulu frameftir fella 

aftur til landið. Trupulleikin við hesi brúksskyldu er, at reiðarí verða noydd at royna eftir ávísum 

fiskasløgum bert fyri at varðveita ávís rættindi, hóast hesin fiskiskapur ikki loysir seg. Tískil átti 
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hendan brúksskyldan at verið avtikin, tí at hon eggjar til fíggjarliga óskynsaman fiskiskap, og í 

summum førum eggjar hon til veiðu eftir fiskastovnum, ið møguliga frammanundan eru illa fyri. 

Ein annar møguleiki er, at landsstýrismaðurin fær eina breiðari heimild at veita undantak frá hesi 

reglu. Núverandi undantaksregla í § 36, stk. 3 er ógvuliga avmarkað til bert at fevna um óhapp og 

brek og viðurskifti, ið reiðaríið onga ávirkan hevur á. Henda undantaksregla átti eisini at verið 

víðkað til at fevna um støður, har skip ikki fiska sínar kvotur vegna fiskaloysi ella sera smáar kvotur. 

Tískil átti skipanin við brúksskyldu at verið endurskoðað í síni heild, soleiðis at reiðarí ikki verða 

noydd at gagnnýta rættindi, tá ið tað ikki loysir seg. 

 

Til § 41, stk. 1-4 

Reglur fyri landing í Føroyum eru tær somu sum í verandi lóg, har øll veiða skal landast um 

bryggjukant í Føroyum. Reiðarafelagið mælir til, at møguleiki átti at verið fyri at landa 25% av 

veiðuni uttanlands eins og áður. Landsstýrismaðurin hevur í hesum lógaruppskoti víðkaðan 

møguleika fyri at veita undantak eftir ítøkiligari umsókn, meðan hann í núverandi lóg bert kann veita 

yvirskipað undantak. 

Tó kann trupulleikin vera, at avgerðir um undantak skulu byggja á mótstríðandi fortreytir, tí hædd 

skal takast fyri bæði sølumøguleikum í Føroyum og fyri fjarstøðu frá fiskileiðum. Tá kann vera 

torført hjá landsstýrismanninum at taka avgerð um undantak, tá ið báðar hesar fortreytir eru 

uppfyltar. 

 

Til § 42, stk. 1 

Løgtingið átti at samtykt eitt ovara mark fyri, hvussu nógvur fiskur skal bjóðast út umvegis góðkenda 

uppboðssølu, soleiðis at heimildin hjá landsstýrismanninum at krevja veiddan fisk um uppboðssølu 

verður avmarkað. 

 

Til § 43, stk. 1-2 

§ 43, stk. 1 er ein óneyðug áseting, tí at allir limir Reiðarafelagsins hava skyldu til at halda galdandi 

sáttmálar. Slíkar ásetingar eru ikki galdandi fyri arbeiðspláss á landi, og tí er ikki neyðugt at hava 

hesar fyri arbeiðspláss á sjógvi. 

Viðvíkjandi grein 43, stk. 2 er talan er um eina áseting, sum varð samtykt til 3. viðgerð av lóg um 

fyrisiting av sjófeingi. Grundgevingarnar í viðmerkingunum fyri § 43, stk. 2 vóru, at av tí at 

veiðiloyvini vórðu avtikin varð neyðugt við einari áseting, sum hevði til endamáls at tryggja, at 
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skipari og manning altíð hava ein mótpart. Tá ið veiðiloyvini verða sett í verk aftur, er tískil óneyðugt 

at hava hesa áseting, sum skuldi verið strikað. 

Viðmerkingarnar hjá vinnunevndini til hesa áseting mettu eisini um, nær ávísir sáttmálar vóru 

galdandi, har tað stóð, at “eitt dømi um fiskiskap, sum ikki beinleiðis er fevndur av sáttmálum við 

føroysk manningarfeløg, er fiskiskapur, har rættindahavari og ábyrgdari av fiskifarinum, sum fiskar 

av rættindunum, ikki er hin sami.” Hetta er ikki rætt, tí at sáttmálin fevnir um hetta slagið av 

fiskiskapi bæði tá og sambært tí nýggja sáttmálanum frá apríl 2019. Løgtingið eigur harumframt ikki 

at meta um, nær ein sáttmáli er galdandi. 

 

Føroya Reiðarafelag 

 


