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Svar uppá skrivligar spurningar um útlendsk eigaraviðurskifti, settir 
Fiskimálaráðnum í telduposti frá Vinnunevndini, dagfestur 6. desember 2019 í 
sambandi við løgtingsmál nr. 15/2019: Uppskot til løgtingslóg um sjófeingi 
(sjófeingislógin) 
 
Fiskimálaráðið skal gera vart við, at spurningarnir frá Vinnunevndini um útlendskan 
ognarlut, eru tíðar- og orkukrevjandi, og at slíkar greiningar, ið Vinnunevndin biður um, 
ikki kunnu útvegast Vinnunevndini við so stuttum skotbrái og innan fyri tíðarkarmarnar á 
løgtingsmáli nr. 15/2019. 
 
Ognarlutir 
Ein lýsing av ognarluti hjá útlendskum feløgum í føroysku vinnuni og feløgum er hjáløgd. 
Viðmerkjast skal, at yvirlitið er dagført við ársbyrjan í 2019.  
 
Yvirlitið byggir á upplýsingar í almennum roknskapum, í partaeigaraavtalum ella 
eigarabókum, ið vinnufeløg hava latið Vørn. 
 
Yvirlitið vísir ognarlut hjá útlendingum í feløgum, sum reka skip. Feløg, ið liggja “millum” 
upprunaeigaran og felagið, sum rekur skip, eru ikki tikin við.  
 
Yvirlitið fevnir um lutfalsliga stór samtøk ella feløg í Føroyum. Tað merkir, at einstaklingar 
ella feløg, ið reka smá fiskifør og útróðrarbátar, eru ikki tikin við í yvirlitið.  
 
Sí hjálagda yvirlit, skjal nr. 1. 
 
Vørn kannar øll viðkomandi viðurskifti, ið kunnu setast í samband við føroyskan avgerðar- 
og ræðisrætt. 
 
Vinningsbýti og lánsavtalur 
Kanningar viðvíkjandi treytum hjá útlendingum at virka í føroysku fiskivinnuni við 
føroyskum fiskiførum eru ásettar í kap. 2 í løgtingslógini. Landsstýrismaðurin hevur lagt 
uppgávuna til Vørn at umsita.  
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Lógin fevnir um eina røð av ásetingum, millum annað um feløg og persónar. Ítøkiliga 
verða kanningar gjørdar av, um avgerðarrætturin og ræðisrætturin er í Føroyum.  
 
Dømi um tilfar, ið kannað verður, eru eigarabók, stovningarskjal, viðtøkur, roknskapur, 
lánsavtalur og møguligar váttanir frá advokati. Sambært lógini hevur myndugleikin heimild 
at krevja upplýsingar og váttanir frá persónum, fevndir av ásetingum í lógini. 
 
Gjøld, óvirkað rávøra, vinningur millum feløg og tilfeingi “ferðast” 
Vørn hevur eftirlit við, at rættindahavarar veiða samsvarandi teimum fiskiloyvum og 
rættindum teir hava, tað veri seg kvotum, fiskidøgum, reiðskapi, slagi av fiskifari og 
fiskileiðum. Í sambandi við veiðuna fremur Vørn bæði kanningar á sjógvi og landi. 
Vektarseðil, ið kemur frá keypara ella móttakara (innvigara), verður nýttur til at staðfesta, 
hvussu nógv er veitt á ávísum túri. Vørn kannar samsvar millum veiðifráboðan frá skipi og 
vektarseðil frá móttakara av veiðuni. Samstundis eru eftirlitsfólk frá Vørn regluliga og gera 
landingarkanningar. 
 
Eftir at fiskurin er veiddur, avreiddur og innvigaður verður ikki meira kanningararbeiði 
framt. 
 
Kanningar verða ikki gjørdar av, hvussu vøran ferðast frá móttakara av fiskinum og til 
onnur, tað veri seg onnur feløg í einum samtaki ella feløg, ið ikki hava nakað tilknýti til 
tann, sum móttekur fiskin. Vørn kannar heldur ikki, hvussu ráfiskur ferðast frá móttøkuliði 
til framleiðslulið og víðari til goymslulið. 
 
Samanumtikið kann sigast, at Vørn er fiskiveiðieftirlit. Vørn kannar ikki útflutning sum so. 
Skal slík kanning fremjast, og “ferðing” av tilfeinginum lýsast, so krevur hetta meira tíð enn 
hon, sum er tøk, júst í sambandi við hesar spurningar viðvíkjandi løgtingsmáli nr. 15/2019.  
 
Av nevndu orsøkum er ikki møguligt at svara Vinnunevndini teimum spurningum, ið settir 
verða viðvíkjandi hvussu tilfeingi ferðast millum feløg við somu útlendsku eigarum.  
 
Í sambandi við hesi viðurskifti, tað merkir inntøkur millum feløg í einum samtaki - og 
hvussu vøra “ferðast” - skal eg kunna um, at samgongan ynskir at raðfesta arbeiðið at 
kanna slík viðurskifti. Samgonguskjalið ásetir, at: eftirlitið við útlendskum eigaraskapi í 
fiskivinnuni skal styrkjast, bæði tá talan er um avgerðarrætt og til fyribyrging av transfer pricing.  
 
Kanningararbeiði innan hetta seinasta økið skal skipast innan aðrar myndugleikar enn teir, 
sum beinleiðis umsita fiskivinnuna. Tí fer tað at taka nakað av tíð at menna og samskipa 
hesa uppgávuna. Men, sum sagt, politisk semja er um, at arbeiðið skal raðfestast. 
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