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Til Jacob Vestergaard 

landsstýrismann í fiskivinnumálum 

 

 

 

 

 

 

Skrivligir spurningar at seta Jacob Vestergaard, landsstýrismanni í fiskivinnumálum, í 

sambandi við nevndarviðgerðina av løgtingsmáli nr. 15/2019: Uppskot til løgtingslóg um 

sjófeingi (Sjófeingislógin). 

 

Kunngerðir 

1. Sambært uppskotinum skal landsstýrismaðurin áseta rættiliga nógv í kunngerð. Kann 

landsstýrismaðurin lata Vinnunevnd Løgtingsins ætlaðu kunngerðir til kunningar?  

 

Skatting av vinnuni 

 2. Ætlandi kemur eitt uppskot um tilfeingisgjald, umframt eitt uppskot um skatting av sølu av 

veiðirættindum. Hesi uppskot, sum koma frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum, verða 

avgerandi fyri, hvussu fleiri ásetingar í sjófeingislógini fara at virka. Kann landsstýrismaðurin 

senda Vinnunevnd Løgtingsins eitt yvirlit sum vísir, hvussu ætlanin er at skatta vinnuna og 

meginreglurnar í hesum uppskotum?  

 

Sølukvota og uppboðsárskvota  

3. Í § 2 verða hugtøk í lógini allýst. Kann landsstýrismaðurin greina hugtøkini sølukvota og 

uppboðsárskvota, sum verða brúkt í lógini, men ikki eru allýst í § 2? 

 

Rættindi seld á útboði gerast varandi 

4. Sambært § 9 í uppskotinum verða tey rættindi, ið eru keypt sum 3 og 8 ára rættindi, at halda 

fram, og verða síðan løgd um til egnar árskvotur, tá ið áramálið er liðugt. Tey kunnu seljast til 

onnur frá 2021. 

- Hvussu nógv er talan um í tonsum og prosentum, og hvørji reiðarí hava keypt hesar 

kvotur? 

- Hvussu nógv er metta søluvirðið av hesum kvotum, ið verða egnar árskvotur, um tey 

verða seld víðari privat?  

- Hvørjar eru grundgevingarnar fyri, at hesi rættindini, seld fyri 

avmarkað áramál, verða umgjørd til egnar árskvotur (tó við teirri 
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treyt, at rættindarhavarin hevur skip við veiðiloyvi, ella sum lýkur treytirnar fyri 

veiðiloyvi)? 

 

Menningarkvotur til varandi loyvi  

5. Í § 49 verður ásett, at 8,5% av tøku føroysku kvotuni av svartkjafti, norðhavssild og makreli 

skulu setast av til vinnuligar royndir og verkætlanir. Hetta er sama prosenttal, ið er sett av til 

menningarkvotur í verandi lóg.  

 

Sambært §10, kunnu verandi menningarkvotur og tær, ið hava fingið tilsøgn í 2019, leggjast um 

til egnar árskvotur, um landsstýrismaðurin metir, at tær eru burðardyggar. 

- Hvussu verður hendan metingin gjørd?  

- Verður tað eftir umsókn og eini viðgerð? Og um ja, hvør fer at gera hesar metingar? 

- Um allar játtaðu menningarkvoturnar í 2019 verða lagdar um til egnar árskvotur, kann 

so væntast, at øll tey 8,5%, ið skulu setast av til vinnuligar royndir og verkætlanir 

blíva burtur?  

- Hvat verður eftir til nýggjar royndir og vinnuligar verkætlanir og royndir smb. §49, 

stk. 2 - í tonsum og prosentum í 2020? 

 

Antitrust 

6. § 13 ásetir mørk fyri miðsavnan av veiðirættindum.  

- Kann landsstýrismaðurin upplýsa, við hvørjum grundgevingum mørkini fyri ymisku 

bólkarnar eru sett? 

 

- Hvussu nógv fáa tey reiðarí, sum í dag hava egnar árskvotur av svartkjafti, makreli og 

norðhavssild og botnfiski í Barentshavinum, afturat í tonsum og prosentum sum egnar 

árskvotur í 2020, um lógaruppskotið verður samtykt? 

 

- Hvat er metta avreiðingarvirðið árliga av hesum, ið tey fáa afturat fyri hvørt einstakt 

fiskaslag og hvørt einstakt reiðarí? 

 

- Hvat er metta søluvirðið av hesum rættindum, um tey verða seld víðari privat? 

 

7. Tá ið tey rættindi, ið eru seld á uppboði sum 3 og 8 ára loyvi, verða løgd um til egnar 

árskvotur, og allar kvotur í Barentshavinum og á Flemish Kap verða latnar reiðaríum, ið keyptu 

hesi rættindini: 

- Hvussu er tá nágreiniliga uppgerðin yvir samlaðu miðsavnanina av fiskirættindum hjá 

hvørjum einstøkum reiðaríi/samtaki – t.e. hvussu nógv prosent av samlaðu 

fiskirættindunum eru tá hjá reiðaríum og samtøkum? 

- Kann landsstýrismaðurin grundgeva fyri, hví antitrustmørkini fyri samlaða tilfeingið 

eru tikin burtur, og siga, hvussu nógv eitt einstakt felag sambært ásettu mørkunum í 

mesta lagi kann eiga av samlaða føroyska fiskatilfeinginum?  

 

Sølukvota 

8. Í § 14 í uppskotinum verður ásett, at ávikavist 14,5%, 8,7% og 8,7% av kvotuni av 

svartkjafti, makreli og norðhavssild verða boðin út í 2020 sum sølukvota, upp til mørkini 

á ávikavist 350.000 tons, 90.000 tons og 65.000 tons.  

Makrelkvotan er kend og TAC-ini fyri svartkjaft og norðhavssild eru avrádd millum 

strandarlondini.  
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- Hvussu nógv tons verða boðin út sum sølukvota av teimum trimum fiskasløgunum 

sambært hesi grein í 2020? 

- Hvat hendir ítøkiliga í tonsum og prosentum við tí partinum av kvotuni, ið sambært 

galdandi lóg høvdu verið boðin út sum sølukvota í 2020? 

 

Uppboðsárskvota 

9. Sambært §14 verður umframt sølukvotu eisini ásett, at tað, sum er oman fyri mørkini, 

skal bjóðast út sum uppboðsárskvota og/ella latast til vinnuligar royndir og  

- Hvussu nógv verður boðið út sum uppboðsárskvota, og hvussu nógv verður latið til 

vinnuligar royndir og verkætlanir í 2020 av teimum trimum fiskasløgunum? 

- Hvussu nógv er metta søluvirðið av hesum rættindum, um tey verða seld privat? 

 

Uppboðssøla langtíðarrættindi og umlegging til egnar árskvotur 

10. Í §15 verður ásett at kvota, sambært § 14, stk. 1 og 2, verður í 2020 boðin út sum 

langtíðar rættindi við 12 ára gildistíð. Tá uppboðssølutíðarskeiðið er runnið, verða 

rættindini útlutað sum egnar árskvotur til eigara av fiskifari við veiðiloyvi, sum rættindini 

eru á, tá gildistíðarskeiðið er runnið.   

- Verður her sostatt lóggivið út um eitt 12 ára skeið, tá ið ásett verður, at eftir 12 ár 

verður lagt um til egnar árskvotur? 

- Hvussu verður mett, at brúksrætturin hjá teimum, sum keypa ella hava hesi rættindi, 

stendur í mun til møgulig rættarmál um ognartøku, um Løgtingið velur ikki at leingja 

gildistíðina? 

- Hesi rættindi kunnu sambært uppskotinum seljast víðari til privat. Hvat er metta 

søluvirðið av hesum 12-ára ella longri rættindum? 

 

Umsetiligheit og virðir 

11. Kunnu menningarkvotur, ið verða lagdar um til egnar árskvotur, seljast víðari privat? 

 

12. Hvussu stórt er metta árliga avreiðingarvirðið av teimum kvotum av botnfiski í 

Barentshavinum, á Flemish Kap og í Eysturgrønlandi, ið sambært galdandi lóg skulu 

bjóðast út í 2020, og sum nú verða latnar sum egnar árskvotur í 12 ár? 

- Hvussu stórt er metta avreiðingarvirðið yvir 12 ár av hesum kvotum? 

- Hvussu nógv verður mett, at hesi rættindi kunnu seljast fyri privat? 

- Hvussu metir landsstýrismaðurin, at virðið fer at ávirka møguleikan hjá smærri 

aktørum kring landið at ogna sær part av veiðirættindunum? 

 

13. Sambært lógini kunnu øll rættindi seljast privat. 

- Hvussu stórt er metta søluvirðið av hesum rættindum, um tey verða seld privat við 12 

ára ella longri gildistíð? 

 

14. Rættindi hava verið seld sum 3 og 8 ára loyvi, sum nú skulu gerast egnar árskvotur. 

- Hvat verður mett, at hesi høvdu verið seld fyri, um tá var greitt, at tey gjørdust egnar 

árskvotur við í minsta lagi 12 ára gildistíð? 

- Metir landsstýrismaðurin tað vera rímiligt móti vinnuni, at hesar fortreytir ikki vóru 

kendar, tá veiðirættindini vórðu boðin út fyri 3 og 8 ár?  

 

Atlit til øll øki í landinum  

15. § 49 stk. 2 gevur heimild til vinnuligar royndir og verkætlanir, um so er, at tøk kvota er 

tøk, aftaná, at lagt er um til egnar árskvotur. Í viðmerkingunum stendur, at “...verður farið 
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frá menningarkvotum, sambært løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, til eina skipan, har 

tað ikki verður tikið nakað økisrættarligt fyrilit.” 

- Hvørjar grundgevingar hevur landsstýrismaðurin fyri at strika fyrilit til økir í 

landinum, har tørvur er á atgongd til meira tilfeingi?  

- Metir landsstýrismaðurin, at tað gagnar landinum, at farið verður frá at taka 

økisrættarlig fyrilit í mun til býtið av tøka tilfeinginum?   

 

Atlit til heimaflotan 

16. Hvussu metir landsstýrismaðurin útlitini vera fyri at býta størri part av 

uppsjóvartilfeinginum um við botnfiskakvotur, til at styrkja veiðumøguleikarnar hjá 

heimaflotanum?  

 

Felagskvotur til eginkvotur 

17. Eftir hvørjum leisti ætlar landsstýrismaðurin at umskipa felagskvotur til eginkvotur?  

 

18. Kann landsstýrismaðurin upplýsa, hvussu stór tøka kvotan er av ávikavist makreli, sild og 

svartkjafti í ár og í 2020?  
- Hvussu nógv av hesum verður umbýtt við onnur lond? 

- Hvussu stór er tøka kvotan, ið eftir er til føroyska flotan at fiska, av ávikavist 

makrel, sild og svartkjafti? 

 

 

 

N. v. 

 

 

Anna Rein 

nevndarskrivari 

 

 

 

 

 

 

 

 


