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Svar uppá skrivligar spurningar, settir Jacob Vestergaard, landsstýrismanni í 
fiskivinnumálum, í sambandi við løgtingsmál nr. 15/2019: Uppskot til løgtingslóg um 
sjófeingi (sjófeingislógin) 
 
Eg skal beinanvegin gera vart við, at spurningarnir frá Vinnunevndini um at meta um søluvirði á 
rættindum frameftir eru tíðar- og orkukrevjandi, og at slíkar metingar ikki kunnu útvegast 
Vinnunevndini við so stuttum skotbrái og innan fyri tíðarkarmarnar á løgtingsmáli nr. 15/2019. 
 
Kunngerðir 
1. Sambært uppskotinum skal landsstýrismaðurin áseta rættiliga nógv í kunngerð. Kann 
landsstýrismaðurin lata Vinnunevnd Løgtingsins ætlaðu kunngerðir til kunningar?  
 
Svar: 
Spurningurin verður skiltur soleiðis, at nevndin ynskir yvirlit yvir tær kunngerðir, sum skulu hava 
gildi í 2020. Hjálagt er skjal 1, sum vísir kunngerðir, sum skulu hava gildi í 2020.  
 
Sambært § 73, stk. 3 í lógaruppskotinum hava kunngerðir við heimild í løgtingslóg um fyrisiting av 
sjófeingi framvegis gildi, tá nýggja lógin um sjófeingi kemur í gildi, í tann mun, kunngerðirnar ikki 
eru í ósamsvari við nýggju lógina. Kunngerðir sambært løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap og áður 
galdandi lógum hava somuleiðis framvegis gildi í tann mun, hesar kunngerðir ikki eru í ósamsvari 
við nýggju lógina, sambært § 73, stk. 4. 
 
Talan er sostatt ikki um at gera nýggjar kunngerðir, men heldur um at tillaga verandi kunngerðir í 
tann mun, tørvur er á tí. Ávísar kunngerðir um at skipa fiskiskapin verða tillagaðar beinan vegin og 
koma eftir ætlan í gildi 1. januar 2020. 
 
Fyrivarni verður tikið fyri smávegis mistøkum í yvirlitinum vegna stutta skotbráið at svara 
spurninginum frá nevndini. 
 
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?  
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Svar: 
Sum nevndin sjálv upplýsir, skal uppskot um tilfeingisgjald og uppskot um skatting av sølu av 
veiðirættindum koma frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum. Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum 
má tí greiða frá ætlanini um 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? 
 
Svar:  
Ein ávísur partur av heildarkvotuni, upp til nøkur ásett mørk, verður boðin út sum sølukvota í 
2020. Ásett er, at ávikavist 14,5 %, 8,7 % og 8,7 % av heildarkvotuni av ávikavist svartkjafti, 
makreli og norðhavssild verða boðin út, tó í mesta lagi 14,5 % av 350.000 tonsum av svartkjafti; 
8,7 % av 90.000 tonsum av makreli og 8,7 % av 65.000 tonsum av norðhavssild. 
  
Uppboðsárskvota verður bert boðin út, um so er, at heildarkvotan í 2020 er omanfyri tey mørk, 
sum eru ásett fyri ávikavist svartkjaft, makrel og norðhavssild í § 14, stk. 1 í lógaruppskotinum 
(nevnd omanfyri).  
 
Bæði sløg av rættindum eru langtíðarrættindi og verða boðin út við 12 ára gildistíð.  
 
Sum greitt frá í serligu viðmerkingunum til § 16 í  løgtingsmáli nr.15/2019 er munur á, hvussu 
sølukvotur og uppboðsárskvotur árini eftir 2020 flyta seg í mun til broytingarnar í 
heildarkvotunum.   
 
Keypari av sølukvotu varðveitir altíð sín lutfalsliga part av heildarkvotuni undir mørkunum, og fær 
altíð lut í hækkingum í heildarkvotuni eftir 2020. Hvussu nógv keypari av sølukvotu fær av 
hækkingum í heildarkvotuni er tengt at, hvørt heildarkvotan í 2020 er undir ella yvir mørkunum 
sambært § 14, stk. 1, nr. 1-3. (sí nærri útgreining í viðmerkingum til § 16 í lógaruppskotinum). 
 
Uppboðsárskvotan fær bert part av heildarkvotuni, tá heildarkvotan er omanfyri mørkini í § 14, 
stk. 1 í lógaruppskotinum. Er heildarkvotan á niveau við 2020 ella hægri, tá varðveitir keypari av 
uppboðsárskvotu sítt lutfall av heildarkvotuni í 2020, men lækkar heildarkvotan niður um 
heildarkvotuna í 2020, er tað keyparin av uppboðsárskvotuni, sum ber alla niðurgongdina. Fer 
kvotan niðurum mørkini í § 14, stk. 1 í lógini, fáa tey sum hava keypt uppboðsárskvotu í 2020 
ongan lut í heildarkvotuni. 
 
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 treyt, at rættindahavarin hevur skip við veiðiloyvi, ella 
sum lýkur treytirnar fyri veiðiloyvi)? 
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Svar: 
Svarið til fyrsta spurning er í hjálagda skjali 2. Sí punktini 1-2 undir heitunum: Kvotur og  keyparar. 
 
Viðvíkjandi spurninginum um mett søluvirði frameftir á teimum 3 og 8 ára rættindunum, um hesi 
verða seld víðari privat, er at siga, at slík meting er torfør at gera. Lógaruppskotið leggur upp til 
eina marknaðargrundaða skipan, har tað eru nógv ymisk viðurskifti, ið hava týdning fyri, hvussu 
leikur fer. Hvat søluvirðið verður, er tengt at marknaðarstøðuni, tá selt verður, eitt nú hvussu 
stórar árligu kvoturnar verða, hvussu áhugin at keypa verður, hvussu avreiðingarprísurin á hvørjum 
fiskaslagi verður, hví selt verður, kostnaðarstøði í samfelag og vinnu (olja, reiðskapur) o.s.fr.  
 
Slíkar metingar eru tíðar- og orkukrevjandi og kunnu ikki útvegast Vinnunevndini við so stuttum 
skotbrái og innan fyri tíðarkarmarnar á løgtingsmáli nr. 15/2019.   
 
Grundgevingarnar fyri hesi skipan byggja á ta semju, ið Fólkaflokkurin, Sambandsflokkurin og 
Miðflokkurin settu í samgonguskjalið í september 2019, har ásett er at: vinnan skal hava góðar karmar, 
soleiðis at hon sleppur at virka eftir marknaðarligum treytum. Vit skula hava eina fiskivinnuskipan, ið elvir til 
búskaparliga, vinnuliga, lívfrøðiliga og umhvørvisliga burðardygd, og sum hevur mest møguliga virðisøking og 
menning í Føroyum. 
 
Undir heitinum “Fiskivinnumál” er serskilt ásett at: Fiskivinnuskipanin skal byggja á eina loyvisskipan 
við 10 ára uppsagnartíð (broytt frá 10 til 12 ár í lógaruppskotinum). Besta gagnnýtsla fæst úr tilfeinginum, 
um loyvini verða útskrivað sum eginkvotur. Tí vil samgongan miða ímóti at skipa allan fiskiskap sum eginkvotur. 
 
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? 

 
Svar:  
Lógaruppskotið, ið varð lagt fram í Løgtinginum tann 4. nov. 2019, ásetir í § 10, stk. 3, 1. pkt., at 
verandi menningarkvotur verða eftirmettar, og landsstýrismaðurin kann í loyvistíðarskeiðinum taka 
avgerð um at leggja hesi rættindi um til egnar árskvotur, um landsstýrismaðurin metir, at tær eru 
virðisskapandi og burðardyggar. Í mun til møguliga umlegging til egnar árskvotur vera 
verkætlanirnar eftirmettar í mun til burðardyggleika og virðisskapan.  
 
Fyrisitingarliga verður hetta gjørt við at rættindahavarar upplýsa Fiskimálaráðnum um gongdina í 
verkætlanunum, harímillum metingar av gongdini higartil og av framtíðarútlitunum, sum eitt nú 
taka støði í teimum fortreytum, ið standa lýstar í viðmerkingunum til § 10, stk. 3 í 
lógaruppskotinum:  
 
“Í metingini av, um verkætlanirnar eru virðisskapandi, skal dentur m.a. leggjast á virðið á framleiddum 
úrdráttum/marknaðarprísi í mun til rávøru, góðskustøði á rávøru og rávøruprís. Í metingini av burðardyggleika 
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skal dentur m.a. leggjast á fíggjarligu styrkina í verkætlanini, framtíðarmeting um inntøkur og fíggjarligt avlop. 
Harnæst skal dentur leggjast á fíggjarligu váðarnar og framtíðarútlitini í síni heild.” 
 
Eftir ætlan verður tað umsitingin í Fiskimálaráðnum, sum fer at gera metingarnar, eins og tað er 
umsitingin í Fiskimálaráðnum, ið eftirmetir  menningarkvotur. Upplýsast kann, at skipanin við 
vinnuligum royndum verður eisini viðgjørd í Fiskimálaráðnum. 
 
Spurningurin, hvørt væntast kann, at øll tey 8,5%, ið skulu setast av til vinnuligar royndir og 
verkætlanir blíva burtur, um allar játtaðu menningarkvoturnar í 2019 verða lagdar um til egnar 
árskvotur, tykist ikki taka hædd fyri játtaðu menningarkvotunum í 2018, har 4 ára rættindi vórðu 
tillutað. Um hædd kortini verður tikin fyri 4 ára rættindunum frá 2018, og um hesar, saman við 1 
ára menningarkvotunum frá 2019 - sum ganga tvørturum ársskiftið - verða lagdar um til egnar 
árskvotur, hevði tað neyvan í 2020 verið nógv eftir av teimum 8,5% til vinnuligar royndir og 
verkætlanir. Størsti parturin er longu bundin upp, tó við undantaki frá einum 2 ára loyvi frá 2018, 
ið gongur út við árslok 2019. Møguliga kemur onkur einstøk verkætlan, sum hevur fingið tillutað 
menningarkvotu í 2019, ikki í gongd, og vit vita heldur ikki, um onkur nøgd heilt ella lutvíst verður 
tikin aftur eftir kunngerðarásettu eftirmetingina. Sostatt ber í verandi løtu ikki til at koma við 
einum greiðum svari.  
 
Við hesum í huga ber ikki til í verandi løtu at siga, hvussu nógv verður eftir til vinnuligar royndir 
og verkætlanir sambært § 49, stk. 2 í upprunauppskotinum, tí tað er treytað av niðurstøðum frá 
eftirmetingunum og av møguligum afturtøkum v.m.  
 
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? 
 
Svar:  
Grundgevingarnar fyri at hava reglur, sum avmarka ræðisrættin á veiðirættindum, eru fleiri. Tað er 
eitt politiskt ynski at tryggja ein fjølbroyttan og breiðan eigaraskara í vinnuni. Onnur grundgeving 
er kapping í vinnuni.  
 
Grundarlagið fyri mørkunum er tann søguligi bygnaðurin, ið er innan veiðiliðið í vinnuni, tal av 
vinnufeløgum, tal og stødd av fiskiførum v.m.  
 
Um egnar árskvotur:  
Spurningurin er settur undir yvirskriftini antitrust.  
 
Við grundarlagi í yvirskriftini - antitrust - er torført at tulka spurningin, tí reiðarí fáa í sjálvum sær 
ikki broyttar kvotur hóast ásetingarnar um miðsavnan. Reglurnar um miðsavnan føra ikki við sær, 
at rættindi verða latin til einstøk feløg ella bólkar afturat teimum rættindum, sum tey hava. 
 



FISKIMÁLARÁÐIÐ  

 

5/14 

§ 13, stk. 5 ásetir, at reiðarí, ið høvdu ræði á meiri rættindum, enn lógin ásetir sum mark, kunnu 
halda fram, men rættindini kunnu ikki økjast. 
 
Um so skuldi verið, at ein ávísur skipabólkur fær hækkaða kvotu, ávirkar hetta ikki innanhýsis býtið 
millum feløgini og harvið heldur ikki reglurnar um miðsavnan. 
 
Um spurningurin um árligt avreiðiningarvirði og søluvirði kortini er viðkomandi, so loyvi eg mær 
at viðmerkja, at tað er torført at meta um, hvat søluvirðið verður á hesum rættindum, um tey seinni 
verða seld. Í lógaruppskotinum er talan um eina marknaðargrundaða skipan, har tað kunnu vera 
nógv ymisk viðurskifti, ið hava týdning fyri, hvussu leikur fer. Nevnast kunnu viðurskifti sum, hvat 
avreiðingarvirðið verður frameftir, og at marknaðarvirðið á rættindum er tengt at 
marknaðarstøðuni, tá selt verður – eitt nú hvussu stórar árligu kvoturnar verða, hvussu áhugin at 
keypa verður, hvussu avreiðingarprísurin á hvørjum fiskaslagi verður, hví selt verður, 
útflutningsstøðan hjá framleiðsluvinnuni o.s.fr. Slíkar metingar eru tíðar- og orkukrevjandi og 
kunnu ikki útvegast Vinnunevndini við so stuttum skotbrái og innan fyri tíðarkarmarnar á 
løgtingsmáli nr. 15/2019.  
 
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?  

 
Svar:  
Innleiðandi verður víst til grein § 13, stk. 5 í lógaruppskotinum, har ásett er, at virksemi, har felag 
og persónur, sum einsamallir ella saman við nærstandandi, beinleiðis ella óbeinleiðis, høvdu ræði á 
meira enn ásett í stk. 1, áðrenn 1. januar 2020, kann halda fram, men ikki økjast.  
 
Skotbráið at svara spurningum í sambandi við hetta mál er sera stutt, og tí er ikki møguligt at 
fremja sera útgreinandi svar um einstøk fiskasløg, einstakar kvotur, einstøk keyp av rættindum, ið 
skula førast til einstøk reiðarí, eins og eina uppgerð um miðsavnan. 
 
Eg skal tó svara innan eina heild og viðmerkja, at kvoturnar (uppboð) 3 og 8 ára loyvi av 
svartkjafti, makreli, sild og Barentshavið umboða ávikavist góð 10%, 6%, 6% og 6% av 
heildarkvotunum; fyri Barentshavið er prosenttalið roknað av allari føroysku botnfiskakvotuni í 
Barentshavinum. Svarið til spurning 4 vísir, at talið av keyparum til einstøku fiskasløgini er frá 
tveimum til fýra. Verða einstøku kvoturnar (3 – 8 ár) í prosentum býttar við hesum tølum, gevur 
hetta eina ábending um, hvussu nógv prosentið í miðsavnan fyri einstøku fiskasløgini, fyri 
felag/samtak økist. Sí skjal 3 “Býti av eginkvotum til feløg í føroyskum fiskiskapi – 2019” 
 
Um burturtøku av áseting fyri miðsavnan fyri samlaða tilfeingið 
Ásetingar um miðsavnan byggja á eina javnvág; forðast skal fyri ov ógvusligari miðsavnan, men 
samstundis skal vinnan hava smidligan møguleika at skipa sítt virksemi. Tí mugu reglur um 
miðsavnan ásetast, men eiga hesar ikki at nerva kappingarførið hjá vinnuni og møguleikarnar at 
skipa síni viðurskifti. 
 
Í øðrum lagi skal nevnast, at tað altíð er av týdningi at nýta einfaldar skipanir, ið eru lættar at 
umsita, eins og lættar hjá vinnu og borgarum at fáa innlit í og skilja. Eftir mínari fatan livir 
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lógaruppskotið upp til hesa reglu, tá um miðsavnan ræður. Í triðja lagi meti eg, at uppskotið 
nøktandi forðar fyri ov stórari miðsavnan.  
 
Samanumtikið loyvi eg mær at vísa á, at líknandi skipan um miðsavnan, sum í hesum uppskoti, var 
ásett í lógini um vinnuligan fiskiskap í mong ár. Mín meting av tí skipan er, at hon hevur rokkið 
endamálinum í góðan mun. 
 
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.  

- 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? 

 
Svar:  
Svarið niðanfyri tekur støði í heildarkvotunum fyri 2020, sum upplýstar í svari til sp. nr. 18. 
Fyrivarni skal takast fyri tølunum og verður víst til svarið til sp. nr. 18 hesum viðvíkjandi.  
 
Hesar nøgdir av makreli, svartkjafti og norðhavssild verða bodnar út sum sølukvota í 2020 við 
støði í grein 14, stk. 1 í lógaruppskotinum:  
Makrelur: 7.320 tons (8,7 % av 84.133 tons) 
Svartkjaftur: 41.871 tons (14,5% av 288.768 tons) 
Norðhavssild: 5.655 tons (8,7% av 65.000 tons) 
 
Sambært lógaruppskotinum verður sami partur (og harvið nøgd) av makreli, svartkjafti og 
norðhavssild boðin út sum sølukvota í 2020, sum boðið hevði verið út sum sølukvota í galdandi 
lóg.   
 
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? 
 
Svar:  
Svarini niðanfyri taka støði í nøgdini av tøku kvotuni og heildarkvotuni sambært svari til sp. nr. 18. 
Fyrivarni skal takast fyri hesum tølum. Víst verður til viðmerkingarnar í svari til sp. nr. 18.  
 
Fyri makrel og svartkjaft verður einki boðið út sum uppboðsárskvota í 2020 sambært 
lógaruppskotinum, tí heildarkvoturnar eru undir mørkunum í lógini (grein 14, stk. 1). Av tí sama  
verður heldur einki sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært grein 14, stk. 2 og 3.  
 
Heildarkvotan av norðhavssild fyri 2020 er við støði í útrokningunum til sp. nr. 18 89.803 tons, og 
harvið omanfyri markið sambært § 14, stk. 1. Tískil verður viðkomandi at hyggja eftir § 14, stk. 2 
og 3 fyri at avgera, hvussu nógv skal bjóðast út sum uppboðsárskvota, og hvussu nógv skal latast 
til vinnuligar royndir og verkætlanir.  
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Við støði í ásetingunum í hesum greinum er úrslitið, at fyri norðhavssild verða 14.305 tons boðin 
út sum uppboðsárskvota, ímeðan 10.498 tons verða latin til vinnuligar royndir og verkætlanir. 
Harvið verða samanlagt boðin út sambært grein 14, stk. 1 og stk. 2,  19.960 tons, ímeðan tað 
samanlagt verða latin 19.960 tons til vinnuligar royndir og verkætlanir (íroknað nøgdina sambært § 
49, stk. 2). 
 
Tað er torført at meta um, hvat søluvirðið verður á sølukvotum, uppboðsárskvotum og rættindum 
latin verða frameftir. Lógaruppskotið leggur upp til eina marknaðargrundaða skipan, har tað eru 
nógv ymisk viðurskifti, ið hava týdning fyri, hvussu leikur fer. Hvat søluvirðið verður frameftir, er 
tengt at marknaðarstøðuni, tá selt verður, eitt nú hvussu stórar árligu kvoturnar vera, hvussu 
áhugin at keypa verður, hvussu avreiðingarprísurin á hvørjum fiskaslagi verður, hví selt verður 
o.s.fr. Slíkar metingar eru tíðar- og orkukrevjandi og kunnu ikki útvegast Vinnunevndini við so 
stuttum skotbrái og innan fyri tíðarkarmarnar á løgtingsmáli nr. 15/2019.  
 
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? 

 
Svar:  
Nei, harvið verður ikki lóggivið út um eitt 12 ára skeið. Ásett er, at kvoturnar eftir 
uppboðssølutíðarskeiðið verða tillutaðar sum egnar árskvotur. Gildistíðin á umløgdu rættindunum 
er tengd at ásetingunum í grein 7 í lógini.  
 
Um Løgtingið velur ikki at leingja gildistíðina, fellur eisini brúksrætturin til tey umløgdu rættindini 
burtur, tá gildistíðin er runnin; á sama hátt fer brúksrætturin til øll onnur rættindi úr gildi.  
 
Viðvíkjandi spurninginum um mett søluvirði frameftir á hesum rættindum, um hesi verða seld 
víðari privat, er at siga, at slík meting er torfør at gera. Lógaruppskotið leggur upp til eina 
marknaðargrundaða skipan, har tað eru nógv ymisk viðurskifti, ið hava týdning fyri, hvussu leikur 
fer. Hvat søluvirðið verður, er tengt at marknaðarstøðuni, tá selt verður, eitt nú  hvussu stórar 
árligu kvoturnar vera, hvussu áhugin at keypa verður, hvussu avreiðingarprísurin á hvørjum 
fiskaslagi verður, hví selt verður, kostnaðarstøði í samfelag, rakstrarkostnaðir o.s.fr.  
 
Umsetiligheit og virðir 
11. Kunnu menningarkvotur, ið verða lagdar um til egnar árskvotur, seljast víðari privat?  
 
Svar: Um menningarkvotur verða lagdar um til egnar árskvotur, verða tær javnsettar við allar aðrar 
egnar árskvotur, ið kunnu seljast víðari privat samsvarandi ásetingunum í nevnda lógaruppskoti. 
 
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? 
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- Hvussu metir landsstýrismaðurin, at virðið fer at ávirka møguleikan hjá smærri aktørum kring 
landið at ogna sær part av veiðirættindunum? 

 
Svar: 
Í einum svari sum hesum, verður ikki mett rætt og møguligt at gera metingar um avreiðingarvirði 
og søluvirði av rættinum yvir long tíðarskeið. Sí tekst í innleiðslu og svar til spurning nr. 3, 6 og 9. 
 
Støðan viðvíkjandi smærri aktørum. 
 
Í einari fiskivinnuskipan, har møguleiki er at tillaga seg, er eisini møguleiki hjá smærri aktørum at 
luttaka. Sveiggið í fiskivinnuni hevur altíð verið stórt, og tað fer tað eisini at vera í framtíðini. 
Marknaðarprísur á fiskavørum broytist støðugt hækkandi og fallandi. Tað sama er í kvotum, 
avreiðingarvirði og fiskiskapi, eins og kostnaðarstøði í síni heild. Í hesum veruleika skal ein 
marknaðargrundað loyvisskipan stimbra undir, at rættindi flyta hendur – í góðum tíðum verður 
prísurin møguliga høgur, men í verri tíðum kann prísurin gerast sera lágur. Við grundarlagi í hesum 
veruleika meti eg, at tað eisini verður møguleiki við smærri aktørum – eisini í framtíðini.  
 
Leggjast skal afturat, at í lógaruppskotinum eru onnur átøk, ið kunna taka hædd fyri smærri 
aktørum. Dømi er ásetingin um miðsavnan og skipanin um vinnuligar royndir og verkætlanir. 
 
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? 

 
Svar: 
Tað er torført at meta um, hvat søluvirðið verður á øllum teimum veiðirættindum, ið kunnu seljast 
privat við 12 ára ella longri gildistíð. Talan er um eina marknaðargrundaða skipan, har tað eru nógv 
ymisk viðurskifti, ið hava týdning fyri, hvussu leikur fer. Hvat søluvirðið verður frameftir, er tengt 
at marknaðarstøðuni, tá selt verður, eitt nú hvussu stórar árligu kvoturnar vera, hvussu áhugin at 
keypa verður, hvussu avreiðingarprísurin á hvørjum fiskaslagi verður, hví selt verður o.s.fr. Slíkar 
metingar eru tíðar- og orkukrevjandi at gera og kunnu ikki útvegast Vinnunevndini við so stuttum 
skotbrái og innan fyri tíðarkarmarnar á løgtingsmáli nr. 15/2019. 
 
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?  

 
Svar: 
Viðvíkjandi virðisáseting av langtíðar rættindum: Tað er torført at meta um, hvat søluvirðið verður 
á øllum teimum veiðirættindum, ið kunnu seljast privat við 12 ára ella longri gildistíð. Talan er um 
eina marknaðargrundaða skipan, har tað eru nógv ymisk viðurskifti, ið hava týdning fyri, hvussu 
leikur fer. Hvat søluvirðið verður frameftir, er tengt at marknaðarstøðuni, tá selt verður, eitt nú 
hvussu stórar árligu kvoturnar vera, hvussu áhugin at keypa verður, hvussu avreiðingarprísurin á 
hvørjum fiskaslagi verður, hví selt verður o.s.fr. Slíkar metingar eru tíðar- og orkukrevjandi at gera 
og kunnu ikki útvegast Vinnunevndini við so stuttum skotbrái og innan fyri tíðarkarmarnar á 
løgtingsmáli nr. 15/2019. 
 
Viðvíkjandi at vera rímiligt ímóti vinnuni 
Tað er mín avgjørda fatan, at tað er rímiligt móti vinnuni at umleggja 3 og 8 ára uppboðskvotur til 
egnar árskvotur við 12 ára gildistíð.  
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Mítt innlit í vinnulig viðurskifti og viðmerkingar frá vinnuni stuðla í stóran mun undir, at ætlan mín 
at skipa fiskiskapin við eginkvotum er røtt og hevur undirtøku í vinnuni.  
 
Um hesin veruleiki verður settur upp ímóti umskipanini av 3 til 8 ára loyvum, er ætlanin 
samanumtikið ikki órímilig, sambært míni meting. 
 
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 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?  

 
Svar: 
Landsstýrismaðurin heldur ikki, at skipanin við menningarkvotum sambært galdandi lóggávu hevur 
virkað nøktandi.  
  
Landsstýrismaðurin heldur, at tað heldur eiga at vera vinnuligar royndir og verkætlanir, ið hava 
virðisøking og nýmenning við sær, ið eiga at fáa lut í nýggju skipanini og ikki, hvar í landinum 
verkætlanin er.  
 
Skipanin, ið lógaruppskotið leggur upp til, er ikki bundin at ávísum økjum, og er hon tískil 
munandi meiri smidlig. Harumframt kunnu spennandi og mennandi verkætlanir fáa lut í nýggju 
skipanini, hóast hesar ikki koma frá einum menningarøki. Eftir verandi lóg hava tílíkar verkætlanir 
stórt sæð ongan møguleika at fáa lut í menningarkvotunum. 
 
Til síðst verður spurt um, hvørt tað gagnar landinum, at farið verður frá at taka økisrættarlig fyrilit í 
mun til býtið av tøka tilfeinginum.  
 
Til hetta er svarið, at landsstýrismaðurin heldur ikki, at stirvnar økisrættarligar fortreytir gagna 
føroyska samfelagnum ella teimum aktørum, sum vilja royna seg í føroysku fiskivinnuni.  
 
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?  
 
Svar:  
Í fiskivinnusamráðingum við onnur lond verður møguleikin altíð troyttur, at býta tilfeingi av 
uppsjóvarfiski til botnfisk, um hetta er rætt við grundarlagi í eini heildarmeting. Ja, útlit eru fyri, at 
hesin møguleikin framhaldandi verður troyttur. 
 
Felagskvotur til eginkvotur 
17. Eftir hvørjum leisti ætlar landsstýrismaðurin at umskipa felagskvotur til eginkvotur?  
 
Svar:  
Landsstýrismaðurin hevur ikki lagt seg á nakran fastan leist, nú farið verður undir at umskipa 
felagskvotur til eginkvotur. Eg haldi, at tað ber illa til at brúka ein og sama leist í øllum 
umskipanum. Søguligu og skipanarligu fortreytirnar kunnu vera rættiliga ymiskar í hvørjum 
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fiskiskapi, og hesum má leggjast upp fyri, tá lagt verður um frá felagskvotum til eginkvotur. 
Grundreglan er tí, at tann leistur, ið verður brúktur, verður lagaður til umstøðurnar, eins og kravið 
er, at hann byggir á saklig fyrilit og grundgevingar. Í onkrum førum kann hugsast, at tað er mest ið 
talar fyri at býta javnt millum rættindahavarar í bólkinum. Í øðrum førum er tað kanska mest, ið 
talar fyri at býta við støði í søguligum veiðitølum, har ein hyggur at, hvussu nógv hvør 
rættindahavari hevur fiskað av viðkomandi fiskaslagi í eitt ávíst tíðarskeið. Tann prosentpartur, ein 
kemur fram til, ger so av, hvussu nógv einstaki rættindahavarin fær av felags árskvotuni hjá 
bólkinum. Ein triði møguleiki er at áseta egna kvotupartin við støði í eini vekting millum søgulig 
veiðitøl og loyvispart. Eitt nú soleiðis, at søguligi fiskiskapurin hjá rættindahavaranum telur 75 
prosent, meðan tað at hava havt rætt at fiska telur 25 prosent. Her eru søgulig veiðitøl avgerandi 
fyri kvotupartin, men ein leggur samstundis upp fyri, at skip hava havt rætt til at fiska undanfarin 
ár, og at hesin rættur eigur at telja við.  
 
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? 
 
Svar: 
Talvan niðanfyri vísir tøku føroysku kvoturnar av makreli, svartkjafti og norðhavssild, hvussu nógv 
av hesum verður umbýtt við onnur lond, og hvussu nógv er eftir til føroyska flotan at fiska. 
 
Talvan vísir eisini mettu heildarkvoturnar í 2020. Heildarkvotan er viðkomandi fyri nógvar 
ásetingar í lógaruppskotinum, og er eisini grundarlag undir svarinum til spurning 8 og 9. Komið 
verður fram til heildarkvoturnar við at draga tað, ið skal setast av til hjáveiðu, gransking og 
vinnuligar royndir og verkætlanir, frá kvotuni, sum er tøk til føroysk skip. 
 
Tølini skulu takast við fyrivarni, tí at:  

- Føroyska kvotan av svartkjafti og kvotan av norðhavssild ikki formliga eru ásettar enn. Tí eru 
hesar kvotur í yvirlitinum stillaðar eftir teimum broytingum, sum eru í mest loyvdu veiðu av 
fiskaslagnum, sambært tilmælinum frá ICES, og við útgangsstøði í, at føroyski parturin av MLV-
num er óbroyttur.  

- Samráðingarnar hava ikki verið við Noreg enn. Makrelkvotan, vit lata í umbýtinum við Noreg í 
2020, er tí sett sum sama tal sum í ár.  

- Enn er eingin uppgerð yvir, hvørt talan kann vera um at flyta kvotu millum ár, sum ikki er á 
rættindahavaraniveua. Slík flyting, verður hon aktuell, ávirkar eisini føroysku heildarkvotuna.  
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Makrelur Svartkjaftur Norðhavssild 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Føroysk kvota 116.188 82.339 412.697 406.307 111.320 124.657 

Flutt frá 2018   2.224 
 

15.601   2.613 

Samantalt 116.188 84.563 412.697 421.908 111.320 127.270 

      
 

      

Fáa frá øðrum     
 

      

ES 0 0 10.000 10.000 0 0 

Lata øðrum     
 

      

Russland 12.500 12.500 82.000 81.000 8.555 8.555 

ES 0 0 2.500 2.500 0 0 

Noreg 5.979 5.979 0 0 0 0 

Ísland 1.300 1.300 0 0 0 0 

Grønland 0 0 13.500 13.500 3.200 3.200 

Tøkt til føroysk skip  96.409 64.784 324.697 324.908 99.565 115.515 

 
Heildarkvota 
 

84.133 - 288.768 - 89.803 - 

 
 

 
Skjøl: 
 
Skjal 1: Yvirlit yvir kunngerðir 
Skjal 2: Kvotur og keyparar av kvotum á uppboði í 2018 og 2019 (spurningur 4) 
Skjal 3: Býti av eginkvotum til feløg í føroyskum fiskiskapi - 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Jacob Vestergaard 
landsstýrismaður 
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SKJAL 1 
 
Yvirlit yvir kunngerðir  
 
Allar kunngerðir við heimild í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi vera verandi í gildi.  
 
Løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 2017 við seinni broytingum heimilar:  
 
Kunngerð nr. 124 frá 25. juli 2019 um áseting og útrokning av fiskiorku í sambandi við avhending 
og flyting av fiskidøgum og broyting av fiskifari.  
Kunngerð nr. 76 frá 22. mai 2019 um treytir fyri fiskiloyvi 5 A og 5 B og reglur um býtið av 
fiskidagatalinum hjá bólki 5, útróðrarbátar undir 15 tons  
Kunngerð nr. 75 frá 22. mai 2019 um fiskiskapin eftir botnfiski og krabba við fiskiførum undir 
føroyskum flaggi í grønlendskum sjógvi í 2019.  
Kunngerð nr. 74 frá 20. mai 2019 um skipan av fiskiskapinum eftir kongafiski í altjóða sjógvi í 
Norðurhavi í 2019.  
Kunngerð nr. 73 frá 16. mai 2019 um at skipa fiskiskapin eftir norðhavssild við fiskiførum undir 
føroyskum flaggi í 2019, sum broytt við kunngerð nr. 86 frá 14. juni 2019 Galdandi.  
Kunngerð nr. 39 frá 15. apríl 2019 um at skipa fiskiskapin eftir havtasku og svartkalva við gørnum 
í føroyskum sjógvi. 
Kunngerð nr. 32 frá 1. apríl 2019 um skipan av fiskiskapinum eftir heystgýtandi sild við fiskiførum 
undir føroyskum flaggi í 2019.  
Kunngerð nr. 27 frá 20. mars 2019 um fiskiskapin eftir rækjum við fiskiførum undir føroyskum 
flaggi í grønlendskum sjógvi í 2019.  
Kunngerð nr. 26 frá 20. mars 2019 um at skipa fiskiskapin eftir gulllaksi í føroyskum sjógvi í 2019 . 
Kunngerð nr. 25 frá 20. mars 2019 um fiskiskapin hjá skipum undir íslendskum flaggi í føroyskum 
sjógvi í 2019.  
Kunngerð nr. 20 frá 20. mars 2019 um veiðu eftir botnfiski við fiskiførum undir føroyskum flaggi í 
íslendskum sjógvi í 2019. 
Kunngerð nr. 28 frá 19. mars 2019 um avhending av kvotum í 2019.  
Kunngerð nr. 10 frá 12. februar 2019 um skipan av fiskiskapinum eftir kongafiski í 
Irmingerhavinum í 2019.  
Kunngerð nr. 7 frá 7. februar 2019 um menningarkvotur av makreli, norðhavssild og svartkjafti til 
menningarætlanir í ávísum økjum í 2019, sum broytt við kunngerð nr. 30 frá 19. mars 2019.  
Kunngerð nr. 5 frá 17. januar 2019 um at bjóða út rættindi á uppboðssølu í 2019, sum seinast 
broytt við kunngerð nr. 85 frá 14. juni 2019.  
Kunngerð nr. 177 frá 21. desember 2018 um at skipa fiskiskapin eftir svartkjafti við fiskiførum 
undir føroyskum flaggi í 2019, sum seinast broytt við kunngerð nr. 84 frá 14. juni 2019. 
Kunngerð nr. 176 frá 21. desember 2018 um at skipa fiskiskapin eftir makreli við fiskiførum undir 
føroyskum flaggi í 2019, sum broytt við kunngerð nr. 93 frá 1. juli 2019. 
Kunngerð nr. 175 frá 21. desember 2018 um veiðu eftir botnfiski o.ø. við fiskiførum undir 
føroyskum flaggi í NAFO skipanarøkinum í 2019, sum broytt við kunngerð nr. 112 frá 15. juli 
2019.  
Kunngerð nr. 173 frá 21. desember 2018 um veiðu eftir botnfiski og rækjum við fiskiførum undir 
føroyskum flaggi við Svalbard í 2019, sum broytt við kunngerð nr. 114 frá 15. juli 2019.  
Kunngerð nr. 172 frá 21. desember 2018 um veiðu eftir botnfiski við fiskiførum undir føroyskum 
flaggi í norskum sjógvi í 2019.  
Kunngerð nr. 171 frá 21. desember 2018 um veiðu eftir botnfiski og øðrum fiski við fiskiførum 
undir føroyskum flaggi í ES-sjógvi í 2019.  
Kunngerð nr. 170 frá 21. desember 2018 um fiskiskapin hjá skipum undir russiskum flaggi í 
føroyskum sjógvi í 2019.  
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Kunngerð nr. 169 frá 21. desember 2018 um veiðu eftir botnfiski og rækjum við fiskiførum undir 
føroyskum flaggi í russiskum sjógvi í 2019, sum broytt við kunngerð nr. 115 frá 15. juli 2019.  
Kunngerð nr. 168 frá 21. desember 2018  fiskiskapin hjá skipum úr ES-londum í føroyskum sjógvi 
í 2019.  
Kunngerð nr. 167 frá 21. desember 2018 um fiskiskapin hjá skipum undir grønlendskum flaggi í 
føroyskum sjógvi í 2019.  
Kunngerð nr. 166 frá 21. desember 2018 um fiskiskapin hjá skipum undir norskum flaggi í 
føroyskum sjógvi í 2019.  
Kunngerð nr. 163 frá 18. desember 2018 um at skipa fiskiskapin eftir djúphavsfiski, rækjum og 
øðrum fiski í altjóða sjógvi í NEAFC í 2019, sum broytt við kunngerð nr. 113 frá 15. juli 2019.  
Kunngerð nr. 149 frá 22. november 2018 um loyvi til royndarfiskiskap.  
Kunngerð nr. 74 frá 9. mai 2018 um menningarkvotur av makreli, norðhavssild og svartkjafti til 
menningarætlanir í ávísum økjum 2018.  
Kunngerð nr. 32 frá 17. apríl 2018 um at bjóða út rættindi til at veiða svartkjaft, norðhavssild og 
makrel og botnfisk í Barentshavinum á uppboðssølu í 2018.  
Kunngerð nr. 30 frá 11. apríl 2018 um at friða ávísar leiðir í føroyskum sjógvi fyri veiðu við troli 
og øðrum reiðskapi. 
Kunngerð nr. 28 frá 23. mars 2018 um treytir fyri landing í Føroyum og uppboðssøla av veiddum 
fiski, sum seinast broytt við kunngerð nr. 40 frá 16. apríl 2019.  
Kunngerð nr. 193 frá 29. desember 2017 um fiskiskapin í føroyskum sjógvi við fiskiførum, sum 
eru skrásett í Føroyum, sum seinast broytt við kunngerð nr. 132 frá 28. september 2018.  
Kunngerð nr. 183 frá 29. desember 2017 um undantak frá at føra alt av fiski til lands.  
 
Ásett er, at kunngerðir fara úr gildi sambært ásetingum um gildistíð í hesum kunngerðum ella við 
kunngerðum, sum koma í staðin fyri verandi kunngerðir.  
 
Flestu kunngerðir hava eina áseting um tíðaravmarkaða gildistíð, og fara tær úr gildi 31. desember 
2019. Kunngerðir, sum ikki eru tíðaravmarkaðar, fara úr gildi við nýggjum kunngerðum, sum 
koma ístaðin.  
 
Kunngerðir við heimild í lógum, sum vóru settar úr gildi við lógini um fyrisiting av sjófeingi ella 
løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap, men sum hava verið galdandi, vera framhaldandi í gildi. Hesar 
eru: 
 
Kunngerð nr. 29 frá 28. mars 2017 um elektroniskar fráboðanir fyri fiskifør undir norskum og 
íslendskum flaggi í føroyskum sjógvi.  
Kunngerð nr. 134 frá 22. desember 2016 um økisfriðingar í NAFO skipanarøkinum, sum seinast 
broytt við kunngerð nr. 165 frá 21. desember 2018.  
Kunngerð nr. 64 frá 6. juni 2016 um avreiðing av livur og treytir fyri tillutan av eyka fiskidøgum.  
Kunngerð nr. 113 frá 11. desember 2014 um økisfriðingar í altjóða sjógvi í NEAFC.  
Kunngerð nr. 112 frá 11. desember 2014 um kæru, tá fiskiloyvi verða tikin aftur  
Kunngerð nr. 85 frá 16. juli 2014 um skipan av fiskiskapinum eftir hummara á føroysku 
landleiðunum.  
Kunngerð nr. 67 frá 16. mai 2012 um landingar og avreiðingar av fiski og fiskavørum.  
Kunngerð nr. 2 frá 12. januar 2011 um umbýti av fiskidøgum millum innaru og ytru 
fiskidagaleiðirnar, sum broytt við kunngerð nr. 133 frá 26. september 2011.  
Kunngerð nr. 65 frá 3. juni 2010 um trolveiði innan fyri 12 fjórðingar, sum seinast broytt við 
kunngerð nr. 101 frá 17. juli 2018.  
Kunngerð nr. 77 frá 25. august 2008 um gjald fyri avgreiðslu av fiskiloyvi og váttan um avhending 
av fiskidøgum og kvotum.  
Kunngerð nr. 77 frá 3. juli 2006 um friðing av ósanum við Leynar.  
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Kunngerð nr. 4 frá 9. februar 2006 um tíðaravmarkað veiðibann á gýtingarleiðum, sum broytt við 
kunngerð nr. 1 frá 10. januar 2012.  
Kunngerð nr. 104 frá 14. september 2005 um flyting av fiskiloyvum millum útróðrarbátar undir 15 
tons.  
Kunngerð nr. 95 frá 27. juni 2005 um treytir fyri avreiðing í Føroyum og uttanlands, sum seinast 
broytt við kunngerð nr. 111 frá 11. desember 2014.  
Kunngerð nr. 23 frá 16. mars 2005 um tíðaravmarkað veiðibann á gýtingarleiðum fyri skip úr 
Noregi og ES-londum.  
Kunngerð nr. 6 frá 20. januar 2005 um avreiðing av feskum uppsjóvarfiski at frysta ella meirvirka í 
Føroyum, sum seinast broytt við kunngerð nr. 69 frá 16. mai 2012.  
Kunngerð nr. 54 frá 31. august 2004 um veiðidagbøkur fyri føroysk fiskifør.  
Kunngerð nr. 45 frá 6. juli 2004 um eftirlit við fiskiførum um fylgisvein.  
Kunngerð nr. 44 frá 9. apríl 2003 um umrokningarfaktorar.  
Kunngerð nr. 101 frá 26. juni 1996 um umbýti av fiskidøgum til línuveiðu til fiskiskap við snellu.  
Kunngerð nr. 125 frá 17. august 1995 um Fiskiveiðieftirlitið.  
Kunngerð nr. 56 frá 26. mars 1993 um serlig tiltøk til vernd av ungfiski.  
Kunngerð nr. 55 frá 26. mars 1993 um heiti ungfiskur av ávísum fiskasløgum og hámark fyri 
blanding av ungfiski.  
Kunngerð nr. 92 frá 26. juni 1990 um síla- og laksaveiðu.  
Kunngerð nr. 21 frá 16. mars 1984 um bann móti laksaveiðu uttanfyri landleiðina.  
Kunngerð nr. 108 frá 4. november 1982 um laksaveiðu á landleiðini.  
 
Hesar kunngerðir hava framvegis gildi í tann mun, tær ikki eru í ósamsvari við ásetingarnar í hesi 
løgtingslóg. 
 
Ásett er, at kunngerðir fara úr gildi við kunngerðum, sum koma í staðin fyri verandi kunngerðir.  
 
Tær kunngerðir, sum eru fevndar av stk. 3, eru ikki tíðaravmarkaðar og fara tí ikki úr gildi 
sjálvvirkandi. Hesar kunngerðir fara úr gildi, tá nýggjar kunngerðir koma ístaðin. 
 
 


