
Til Fiskimálaráðið,  
 
Sí niðanfyri – spurningar frá Løgtingsins Vinnunevnd um útlendskan ognarskap í føroysku fiskivinnuni.   

 
Greining av útlendskum ognarskapi í føroysku fiskivinnuni  
Í sambandi við viðgerðina av lógini um sjófeingi (løgtingsmál nr. 15/2019)  hava nógvir spurningar verið 
settir í mun til ognarlutin hjá útlendskum kapitali í føroysku fiskivinnuni.  
 
Eftir lógini um vinnuligan fiskiskap var møguligt hjá útlendingum at eiga 1/3 av feløgum, sum virka í 
veiðiliðinum í føroysku vinnuni. Tá lógin um sjófeingi varð sett í gildi 1. Januar 2018, varð bann sett fyri 
útlendskum ognarskapi í veiðiliðinum í fiskivinnuni. Tó við skiftistíð.   
Nýggja lógaruppskotið um sjófeingi ásetir, at útlendingar kunnu eiga 1/4 av í feløgum, sum virka í 
veiðiliðinum í føroysku fiskivinnuni, og kunnu sostatt sambært lógaruppskotinum ikki eiga avgerandi 
meirilutan. Tó so, at útlendingar, sum longu eru í vinnuni, kunnu halda fram við ognarluti upp til 1/3.  
Spurnartekin hava verið sett við, hvørt til ber at hava nóg neyvt eftirlit við útlendska kapitalinum, og harvið 
forða fyri, at hesin, hóast avmarkaðan ognarskap, kann hava reelt vald yvir feløgunum og á ymiskan hátt 
“drena” virðir úr felagnum, og sostatt úr vinnuni og føroyska samfelagnum.  
Avvarðandi myndugleikar hava alment víst á, at tað er alt annað enn einfalt at halda eyga við at útlendingar, 
sum eiga í fiskivinnuni, ígjøgnum sín ognarskap í feløgunum, ikki hava størri vald, enn ognarluturin tilsigur. 
Sambært upplýsingum, sum hava verið alment frammi, er ikki fult eftirlit við hesum.  
 
Vinnunevndin heitir tí á Fiskimálaráðið um, saman við viðkomandi myndugleikum, at gera eina greining, 
sum gjølla lýsir støðuna í mun til útlendskan kapital í verandi støðu, og í mun til framtíðarstøðuna, um lógin 
um sjófeingi verður samtykt uttan broytingar í mun til útlendska ognarskapin.   
 
Undir hesum: 

- Hvussu stóran ognarlut útlendingar eiga í vinnuni og í hvørjum feløgum.  

- Hvussu ognarskapurin og ognarlutirnir eru settir saman í hesum feløgunum – t.e. hvussu ymisk 

feløg eiga lutir í teimum feløgum, ið hava fiskirættindi. 

- Hvussu vinningsbýti, lánsavtalur og gjøld fara fram millum feløgini.  

- Á hvønn hátt hetta ávirkar feløgini, úrslitini hjá feløgunum, manningarpartar og onnur viðkomandi 

viðurskifti.  

- Hvussu nógv rávøra verður flutt óvirkað úr Føroyum av feløgum við útlendskum kapitali. 

- Hvussu stóran vinning hesi feløg hava av at flyta og virka føroyska tilfeingið úti í heimi.  

- Hvussu føroyska tilfeingið "ferðast" ímillum feløgini við somu útlendsku eigarum. 

Eisini ynskir nevndin at frætta, um landsstýrismaðurin ætlar at gera broytingar ella annað í mun til eftirlitið 
við útlendskum ognarluti í føroysku fiskivinnuni.  
 
Tað er umráðandi at fáa lýst hesi viðurskifti sera gjølla, fyri at Vinnunevndin og Løgtingið hava møguleika at 
taka støðu til spurningin um útlendskan kapital á upplýstum grundarlagi.  
 
 
Vinarliga 
 
Bjørt Samuelsen 
formaður í Vinnunevndini 
 
 


