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Vinnunevnd Løgtingsins 

Hoyringsskriv viðvíkjandi Løgtingsmál 15/2019 

 

Undirritaðu feløg skulu við hesum boða frá, at vit als ikki taka undir við hesum málið, Vit taka hinvegin fult 

undir við galdandi Fiskivinnulóggávu. 

Í hesum sambandi skulu vit  vísa á, at vit fakfeløg i nógv áratíggju hava ynskt eina lóggávu, sum skal tryggja 

at fiskatilfeingi okkara, sum er ogn Føroya Fólks, veruliga kemur øllum borgarum til góðar. Hetta tryggjar 

galdandi lóg okkum. 

Tað er uppgávan hjá Løgtingið og Landsstýrið at tryggja, at samfelagið og hvør einstakur av okkara 

borgarum fær sum mest burtur úr fiskatilfeingi okkara. 

Ein aðaltáttur í fiskivinnupolitikki okkara eigur at vera, at lóggávuvaldið tryggjar at fiskiveiðan støðugt fer 

fram á burðardyggum grundarlag, soleiðis at eftirkomarar okkara eisini koma at hava fiskatilfeingi at líta á, 

sum lívsgrundarlag teirra. 

Bæði okkara politikarar og allir borgarar, sum taka undir við fólkaræðisligu skipan okkara, eiga at hava sum 

aðalmál at tryggja, at eingin einstakur samfelagsbólkur, og serliga ikki okkara valdsmiklu vinnulívsfólk koma 

at stýra tí fiskivinnupolitikki, sum verður førdur í Føroyum 

Tað verður ein vanlukka, um okkara valdsmiklu reiðarar, stuðlar teirra og útlendskur kapitalur, koma at taka 

avgerð um hvussu fiskatilfeingi okkara verður skipa, tí tað er ikki áhugamálini hjá vanliga føroyinginum, sum 

liggja aftan fyri ynskini hjá hesum pørtum, um framhaldandi at varðveita rættindi teirra til okkara 

fiskatilfeingi.  

Tað er átalu vert, at ávísir reiðarar beinleiðis hóttu við at steingja virkir, um Løgtingið ikki fylgdi teirra 

ynskjum tá núverandi Fiskivinnulóg varð  samtykt. Eisini bleiv Fiskimálaráðið drigið í rættin. Slíkar hóttanir 

eru haldgott prógv um, at tað er ein vanlukka fyri land okkara, um ein samfelagsbólkur sum t. d. stórreiðara 

okkara, møguliga saman við útlendskum kapitali, fáa so stóran lut í samfelags køku okkara, sum fiskatilfeingi 

er.  

Hesar hóttanir skuldu verið nóg gott prógv fyri, at okkara politiska skipan ongantíð framyvir eigur at lata 

nøkrum samfelagsbólkið so stór rættindi av tí, sum lógin hevur staðfest sum ogn Føroya Fólks. 

Samandráttur 

Vísandi til tað sum omanfyri er nevnt skulu vit staðiliga heita á allar flokkar á tingið, og hvønn einstakan 

tinglim, um at hugsa seg væl um, áðrenn  trýst verður á knøttin. Lætið ikki fiskatilfeingi okkara á fáar 

hendur. Lætið ikki útlendingar fáa ræðið á okkara fiskatilfeingi. Knýtið ikki rættindi at stálinum.  

Stutt sagt, traðka á bremsuna, tí hetta mál er ov stórt og virðismikið til at skunda ígjøgnum við stuttari 

hoyringsfreist og í óðum verkum. 
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Vit vísa eisini til sera skilagóðu greinina, ið fyrrverandi løgtings- og landsstýrislimur Fólkafloksins Åge 

Ellefsen hevur á Vágaportalinum í dag.  

 

Tórshavn 12.12.2019 

v. Havnar Arbeiðskvinnufelag og Havnar Arbeiðarafelag 

   Vigdis Johannesen                      Hans Joensen 

 


