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Føroya Løgting 
Att. Vinnunevndin 
 
logting@logting.fo 

 
Løgtingsmál nr. 15/2019 

 
 

12. desembur 2019 
 

 
Uppfylgjandi bræv til Løgtingsins vinnunevnd í samband við løgtingsmál nr. 15/2019 
 
 
Sp/F ANRU, sum eigur og rekur útróðrarbát í bólki 5, sendi hoyringsskriv til Fiskimálaráðið í 
sambandi við, at Ráðið hevði sent lógaruppskot til løgtingslóg um sjófeingi til hoyringar, har Sp/F 
ANRU heitti á Fiskimálaráðið um at broyta § 32 í lógaruppskotinum, soleiðis at útróðrarbátar í 
bólki 5 fáa somu møguleikar sum allir hinir bólkarnir í fiskidagaskipanini at leggja loyvir saman, 
soleiðis at hesin bólkurin eisini fekk møguleika at endurnýggja seg í meira trygg og 
arbeiðsvinarligar fiskibátar, so leingi báturin verður hildin undir 15 BT. Víst verður til okkara 
hoyringsskriv til Fiskimálaráðið, sum Fiskimálaráðið hevur sent Løgtinginum saman við 
lógaruppskotinum, har greitt verður nærri frá, hví vit halda, at hetta stig er tíðandi. 
 
Sama áheitan varð eisini givin Løgtingsins vinnunevnd, tá umboð fyri Sp/F ARNU var til hoyringar 
hjá Nevndini hin 28. novembur 2019. Okkum er harumframt upplýst, at umboð fyri Meginfelag 
Útróðrarmanna eisini hava givið Vinnunevndini líknandi áheitan, tá teirra umboð var til hoyringar 
hjá Vinnunevndini. 
 
Á omanfyri nevnda fundi, har undirritaði sum umboð fyri Sp/F ANRU var á fundi við 
Vinnunevndina, varð avtalað, at undirritaði skuldi senda Vinnunevndini eina skrivaliga útgreining. 
Henda er niðanfyri.  
 
 
Víst verður á, at lógaruppskotið, sum fiskimálaráðharrin legið fram í Løgtinginum, hevur neyvt 
somu grein og viðmerkingar sum lógaruppskotið, sum fiskimálaráðið upprunaliga sendi til 
hoyringar, viðvíkjandi hvørjar reglur mann hugsar sær skulu vera galdandi viðvíkjandi 
møguleikunum hjá teimum í bólki 5 at flyta fiskiloyvi á annan ella nýggjan útróðrarbát. Víst verður 
til § 32 í lógaruppskotinum. 
 
Í § 32, stk. 1 í uppskotinum stendur millum annað, at fiskiloyvi bert kann flytast á annan ella 
nýggjan útróðrarbát ”treyta av, at fiskiorkan ikki økist”. Hetta krav verður aftur endurtikið í § 32, 
stk. 3, har orðingin er, ”annað fiskifar við somu ella minni fiskiorku”. 
 
§ 32 leggur soleiðis upp til, at fiskiloyvi bert kunnu flytast á annan útróðrarbát, hvis fiskiorkan ikki 
økist, sum merkir, at fiskiorkan altíð bara kann flytast á annað fiskifar við somu ella minni 
fiskiorku. Fiskiorka er í hesum førinum longd x breidd x dýbd á bátinum. 
 
Tað er einki í § 32 sum á nakran hátt leggur upp til, at tað evt. skal kunna bera til, at t.d. leggja tveir 
útróðarbátar saman í ein størri útróðrarbát; t.e. at leggja tvey fiskiloyvir saman í eitt. Heldur tvørtur 
í móti. 
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Leita vit okkum harumframt eftir vegleiðing í serligu viðmerkingunum til § 32 (t.e. á síðu 87 í 
uppskotinum), sæst eisini her, at tað beinleiðis verður sagt, at ein treyt fyri at skifta ein útróðrarbát 
út við ein nýggjan ella nýggjari útróðrarbát er, at fiskiorkan ikki verður størri. Síðani verður 
harumframt eisini beinleiðis sagt, at tað bert verður loyvi at flyta eitt einstakt fiskiloyvi í samband 
við útskifting av einum útróðarbáti, og síðani víðari eisini beinleiðis sagt, at loyvt verður ikki at 
leggja fleiri loyvir saman og t.d. flyta tvey loyvir á ein útróðrarbát. 
 
Tað er tí einki at ivast í, at verandi lógaruppskot, um tað verður viðtikið til lóg, og § 32 verður 
viðtikin sum hon stendur nú, ikki á nakran hátt kann opna upp fyri og geva møguleika at leggja 
fleiri loyvir saman í eitt loyvi. Til tess eru orðingarnar í § 32 og í serligu viðmerkingunum alt ov 
neyvar og greiðar. 
 
Vísandi til tekstin í okkara hoyringsskrivi og harumframt andan í lógaruppskotinum, sum við 
stórum orðum leggur upp til, at talan skal verða um eina lóg við smidligum skipanum, er tað tí sera 
hugstoytt fyri okkum, sum virka í útróðrarvinnuni í bólki 5, at leggja rygg til og skulla gerast offur 
fyri tílíkum diskrimineringum í mun til restina av fiskivinnuni í fiskidagaskipanini, sum annars í 
stóran mun hevur og fær møguleikar at gera samanleggingar. 
 
Víst verður á, at ein útróðarbátur undir 15 BT í bolki 5 fer ongantíð at megna at hava størri 
veiðutrýst enn t.d. tveir smærri útróðarbátar. T.d. fer ein útróðarbátur á 15 BT ongantíð at megna at 
draga tvífalt so nógvar húkar sum tveir útróðarbátar á 7,5 BT. Hinvegin fer ein útróðarbátur á 15 BT 
at vera tvífalt so tryggur at rógva út í, arbeiðsumhvørvi tvífalt so gott og góðskan á fiskinum betur 
enn á einum útróðrarbáti, sum er 7,5 BT. Tí snýr okkara umbøn til Vinnunevndina seg fyrst og 
fremst um trygd og arbeiðsumhvørvi á útróðrarbátum.  
 
Heitt veður tí á Vinnunevndina um, í sínum áliti, at gera broytingaruppskot til § 32 í 
lógaruppskotinum, soleiðis at § 32 verður broytt við 2. viðgerð.  
Mett verður, at best er um Vinnunevndin tekur orðingarnar í § 32, stk. 1 og stk. 3, sum neyvt siga: 
”treytað av, at fiskiorkan ikki økist” og ”við somu ella minni fiskiorku” úr § 32, og í staðin setur 
orðingar inn, t.d. í einum nýggjum stykki 4, sum gera, at loyvt verður at leggja loyvir saman, treyta 
av at fiskifarið er undir 15 BT. Eitt nýtt stykki 4 kann t.d. vera soljóðandi:  
”Stk. 4.  Vísandi til stk. 1 til 3 kunnu harumframt tvey ella fleiri fiskiloyvir leggjast saman og flytast 
á annað fiskifar (annan bát) við størri fiskiorku treyta av, at fiskifarið (báturin) er undir 15 BT.  
Víst verður á, at stk. 1 og 2 nýta heitið ’bátur’, í meðan stk. 3 og 4 nýta heitið ’fiskifar’. 
Vinnunevndin eigur helst at velja at brúka sama heiti í øllum stykkunum. Stk. 4 verður hareftir til 
stk. 5. 
 
 
Vinarliga heilsan  
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Cand.jur., LL.M. 
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