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løgtingsmáli nr. 17/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um serstakar 

treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti í 2018 og 2019 (Leingjan av 

heimild at taka veiðigjald og lækkað veiðigjald fyri norðhavssild) 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, legði málið fram 4. november 2019 og eftir 1. 

viðgerð 12. november, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 15., 21., 25. og 28. november. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum og 

landsstýrismannin í fiskivinnumálum.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) vísir á, at 

orsøkin til uppskotið er at tryggja, at lóg um veiðigjøld ella tilfeingisgjøld verður í gildi í 2020. 

Hetta er lógaruppskot um at leingja galdandi lóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, 

norðhavssild og svartkjafti í 2018 og 2019 til eisini at fevna um 2020, tí galdandi lóg ásetir einans 

veiðigjøld fyri 2018 og 2019. 

Endamálið við broytingini er at leingja um materiellu lógarheimildina at taka veiðigjald fyri makrel, 

norðhavssild og svartkjaft til eisini at fevna um 2020.  

Meirilutin vil eisini vísa á, at endamálið at lækka veiðigjaldið fyri norðhavssild er til tess at røkka 

størri samsvari í lutfallinum av avgjaldi á norhavssild samanborið við makrel. 

Lógaruppskotið ásetir veiðigjald, sum skal rindast av teimum eigarum av fiskiførum undir 

føroyskum flaggi, ið fiska makrel, norðhavssild og svartkjaft. Við uppskotinum verður veiðigjaldið 

í 2020 kr. 1,00 fyri hvørt fiskað kilo av makreli, kr. 0,50 fyri hvørt fiskað kilo av norðhavssild og 

kr. 0,20 fyri hvørt fiskað kilo av svartkjafti.  

Við teimum útlitum, sum nú eru, eins og gongdini í 2019, verður mett, at veiðigjaldið fer at geva 

eina inntøku upp á runt roknað 150 mió. kr. í 2020. 

Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang) staðfestir, at hetta uppskotið frá 

landsstýrinum er eitt av fleiri ófíggjaðum lógaruppskotum. 

Samanlagt kosta uppskotini, ið landsstýrið hevur lagt fyri Løgtingið nú í heyst, landi og kommunum 

150-200 mió. kr. Sum frá líður fara uppskotini at kosta munandi meira. Hetta verður gjørt uttan at 

leggja eitt tað einasta uppskot fram, ið skal fíggja meirútreiðslurnar ella minniinntøkurnar. Hetta 

verður enntá gjørt í bestu búskaparligu tíðum, tá nógv ferð er á búskapinum, og gongur beint ímóti 

øllum tilráðingum. Samstundis sum hetta er við til at seta meira ferð á búskapin, so undirgrevur 

hetta eisini landskassan, kommunukassarnar og langtíðar fíggjarliga haldførið hjá 

vælferðarsamfelagnum.  



Minnilutin mælir landsstýrinum til, heldur at halda áfram við ábyrgdafulla fíggjarpolitikkinum, ið 

undanfarna landsstýri framdi við varnum rakstrarvøkstri á 3,5% í miðal árliga, stórum avlopum á 

samanlagt nærum 1,5 mia. kr., minkandi skuld (1,5 mia. kr. minking) og har sett varð av í 

Búskapargrunni Føroya til broytingartíðir, ið fara at koma fyrr ella seinni. 

Bara hetta eina lógaruppskotið kostar landinum 16 mió. kr. 

Minnilutin mælir til at strika øll veiðigjøld, ið verða ásett sum føst upphædd fyri hvørt kilo, og í 

staðin samtykkja lóg um veiðigjøld, ið tekur atlit til broytingar í rakstri og virksemi hjá 

vinnufyritøkum í fiskivinnuni. Hetta er ein gjaldsskipan, sum tryggjar, at rindað bert verður 

tilfeingisrenta av óvanliga stórum avlopi, og er sum heild ein meira vinnu- og samfelagsvinarlig 

skipan.  

Undanfarna landsstýri legði uppskot til løgtingslóg um veiðigjald fyri Løgtingið. Seinasta uppskotið 

var løgtingsmál nr. 125/2018. Mælt verður til, at hetta uppskotið verður bulurin í nýggja 

veiðigjaldinum, ið breið semja má fáast um, soleiðis at fiskivinnan veit, hvat hon skal fyrihalda seg 

til, tá umræður gjøld frameftir. Tí ikki fyrr enn tá ber til at tosa um, at vinnan hevur tryggar karmar.  

Minnilutin mælir tí Løgtinginum frá at samtykkja hetta uppskotið, og heitir í staðin á landsstýrið um 

at leggja uppskot til løgtingslóg um veiðigjald fyri Løgtingið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 4. desember 2019 
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