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Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 46/2019: Uppskot til samtyktar um at taka aftur uppsøgn av 

Hoyvíkssáttmálanum 

 

Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum, Jenis av Rana, hevur lagt málið fram 17. 

desember 2019 og eftir 1. viðgerð 19. desember 2019, er tað beint Uttanlandsnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 20. desember 2019.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Hammer Consulting, P/F North Pelagic, 

Bóndafelagið saman við MBM, Kemilux, Havsbrún og við landsstýrismannin í uttanríkis- og 

mentamálum, Jenis av Rana.   

 

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

 

Meirilutin (Bill Justinussen, Brandur Sandoy, Frimodt Rasmussen, Jaspur Langgaard og Beinir 

Johannesen) hevur hesar viðmerkingar: 

Undir viðgerðini er komið fram, at íslendskir myndugleikar seta tekniskar forðingar fyri, at 

føroyskar fyritøkur innflyta landbúnaðarvørur til Íslands. Samstundis stendur føroyski marknaðurin 

víðopin fyri íslendskum landbúnaðarvørum. Hetta ger, at landbúnaðarvinnan her á landi tapir í 

kappingini við íslendskt kjøt, samstundis sum kappingin um sølu av mjólkarúrdráttum landanna 

millum er sera ójøvn. Hetta darvar menningini av føroysku landbúnaðarvinnuni. 

Meirilutin heitir á landsstýrismannin um beinanvegin at fráboða íslendingum, at fáa burturbeint tær 

teknisku forðingar, ið íslendingar leggja fyri føroyskum innflutningi av landbúnaðarvørum.  

Alternativt má landsstýrið taka málið upp við tí fyri eyga at tarna innflutninginum av íslendskum 

landbúnaðarvørum á føroyska marknaðin. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Minnilutin (Høgni Hoydal og Heðin Mortensen) mælir frá at taka uppsøgnina av 

Hoyvíkssáttmálanum aftur, uttan so at Hoyvíkssáttmálin verður broyttur soleiðis: 

 

1. At bæði Føroyar og Ísland frítt kunnu lóggeva um sína egnu fiskivinnu og sítt egna 

náttúrutilfeingi - uttan avmarkingar, fyri at seta krøv um ognarrætt ella krav um bústað og 

skattskyldu, bæði fyri verandi og komandi persónar og fyritøkur. 

2. Og at Hoyvíkssáttmálin verður settur í gildi sum uppskot til samtyktar í Føroyum, og ikki 

sum lóg, eins og gjørt er í Íslandi. 

Vit halda tað hava stóran týdning at hava fríhandilssáttmála við Ísland, og at útbyggja og styrkja 

samstarvið millum Føroyar og Ísland. 
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Men treytin fyri tí er, at ein rímilig javnvág má vera millum londini í viðurskiftunum – og ikki 

minst, at ongin avmarking er hjá londunum báðum fyri at lóggeva um sítt egna fiskiríkidømi og 

náttúrutilfeingi, soleiðis sum londini best halda seg kunna verja síni tjóðarrættindi og búskaparliga 

grundarlag. 

 

Hetta skilja eisini allir íslendingar og ikki minst íslendskir politikarar sera væl. Eisini skilja øll, at í 

Føroyum er sáttmálin settur í gildi sum lóg. Sostatt hava íslendingar lógarkrav um tey rættindi, ið 

sáttmálin gevur. Meðan í Íslandi er sáttmálin settur í gildi sum eitt uppskot til samtyktar.  

 

Íslendingar hava í Føroyum lógartryggjaðan rætt at virka sambært sáttmálanum, meðan føroyingar 

hava ikki tað sama í Íslandi, har sáttmálin er settur í gildi sum tingsamtykt og ikki lóg. Hetta gevur 

eina støðuga ójavnvág millum londini, tí Ísland kann altíð vísa til egna lóggávu og reglugerðir, ið 

ikki eru broyttar og tillagaðar til Hoyvíkssáttmálan.  

 

Dømi um hetta eru avmarkingarnar fyri at selja heilivág hjá føroyska Apoteksverkinum, at selja 

virkaðar vørur og at avreiða lodnu, sum eftir føroyskari meting er greitt brot á sáttmálan, meðan 

Ísland vísir til egna lóggávu og teirra sáttmálar við ES, sum forðing fyri at geva hesi rættindi.  

 

Hesi mál kunnu væl loysast, um vit hava sterkari samráðingarstøðu. 

 

Uppsøgnin av Hoyvíkssáttmálanum varð framd, tí Løgtingið í 2017 samtykti við lógini um 

sjófeingi, at útlendskur ognarlutur í veiðiliðnum í føroyskari fiskivinnu skal ikki vera loyvdur. Og at 

verandi eigarar eftir eitt áramál skulu taka seg út. Tí varð samráðst millum undanfarna landsstýri og 

íslendsku stjórnina um at broyta Hoyvíksáttmálan, soleiðis at parturin um fiskivinnuna verður 

broyttur, soleiðis at londini frítt kunnu seta lógir og reglur um hetta. Men samráðingarnar rukku ikki 

á mál. Uttan iva hevur íslendska stjórnin bíðað eftir valinum í Føroyum til tess at vita, um nakað fór 

at broytast á Løgtingi eftir valið. Og nýggja landsstýrið hevði nú eina einastandandi 

samráðingarstøðu.  

 

Um Hoyvíkssáttmálin fer úr gildi, hevur tað nógv størri avleiðingar fyri íslendskar fyritøkur enn fyri 

føroyskar fyritøkur. Og tað hevur nógv størri avleiðingar fyri íslendskan útflutning av vørum og 

tænastum enn fyri Føroyar, hóast landsstýrismaðurin hevur sagt, at Føroyar hava stóran fyrimun í 

tænastu- og vøruhandlinum við Ísland. Tað er komið greitt fram í teimum stuttu hoyringunum, ið 

hava verið av hesum uppskoti, at veruleikin er júst øvutur.  

 

Í eini størri kanning fyri táverandi Uttanríkis- og vinnumálaráðið er staðfest, at útflutningurin úr 

Føroyum til Íslands er fyrst og fremst óvirkaður fiskur – íroknað landingar hjá føroyskum skipum í 

Íslandi, og hartil fiskafóður. Meðan Ísland útflytir til Føroyar stórar nøgdir av viðgjørdum vørum og 

eigur stór dótturfeløg í Føroyum.  

 

Tænastuútflutningur Føroya til Íslands er fyrst og fremst flutningur hjá Smyril Line og Atlantsflogi, 

sum ikki ávirkast av Hoyvíkssáttmálanum. 

 

Eisini søgdu allir aðrir hoyringarpartar – uttan Havsbrún viðvíkjandi fiskafóðri – at tað hevði ikki 

týdning fyri teir, um sáttmálin fer úr gildi, men hinvegin mæltu teir til at brúka samráðingarstøðuna 

til at rætta tann ójavna, sum liggur í lógum, reglum og tekniskum forðingum. 

Men landsstýrið hevur ikki gagnnýtt ta sterku samráðingarstøðu, ið hevur ligið fyri. 
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Landsstýrismaðurin ráðførdi seg ikki við Uttanlandsnevndina, áðrenn hann fór til samráðingar. 

Hetta er greitt brot á Stýrisskipanarlógina. Og avleiðingin er, at samráðingarstøðan verður ikki 

gagnnýtt, og at Føroyar ikki í felag kunnu røkja síni uttanríkis- og handilsviðurskifti á besta hátt.  

 

Landsstýrið hevur nú góðtikið, at verandi íslendskur ognarlutur í fiskivinnuni kann halda fram. Og 

at nýggir kunnu koma inn við 25%. Hetta hevur stóran týdning fyri íslendsku stjórnina. 

Tað skuldi nú ligið so ræðið fyri at fáa loyst eitt nú gamla stríðið um lodnuavmarkingarnar, men tað 

hendi ikki. Í staðin er ein semja gjørd, har afturvendandi avmarkingar um heilivágssølu til Ísland, 

sigur Ísland seg nú vilja loysa. Og ein kvota fyri føroyska sølu til Íslands av virkaðum 

landbúnaðarvørum er ásett, har eisini rávørur eru úr øðrum londum. Hetta er als ikki nøktandi. 

Ongin avmarking fyri heilivágssølu eigur at vera sambært Hoyvíkssáttmálanum. Heldur ikki eigur 

at vera nøkur forðing fyri at selja virkaðar landbúnaðarvørur úr Føroyum, har rávørur eru úr 

triðjalondum.  

 

So íslendska stjórnin hevur ikki latið nakað í mun til ta sera sterku støðu, landsstýrið var í. 

Tó vísti tað seg eftir ráðførslu í Uttanlandsnevndini, har andstøðuumboðini heittu á hann um at gera 

tað, at landsstýrismaðurin setti seg í samband við íslendska starvsbróður sín. Og hesin játtaði at 

broyta reglurnar í sáttmálanum um íslendskan ognarskap í fiskivinnuni. Soleiðis at frameftir kunnu 

londini frítt áseta sínar lógir og reglur um hetta, men íslendski ráðharrin treytaði sær, at tað ikki 

skuldi ávirka tann íslendska ognarrættin, sum longu er í føroysku fiskivinnuni. 

 

Sostatt prógvaði hetta, at um vit bert standa saman um okkara sjálvsøgdu rættindi, so ber væl til at 

fáa broytingar. 

 

Nú restaði bert í, at landsstýrismaðurin helt fast við, at allar forðingar skuldu burtur fyri at lóggeva 

um ognarrætt í fiskivinnuni – eisini fyri tað, sum longu er. Og um eitt samt Løgting stendur aftan 

fyri hetta krav, so fara íslendingar sjálvsagt eisini at góðtaka tað.  

 

Nú evstamark er fyri, at sáttmálin fer úr gildi, er lítil ivi um, at Ísland vil fegið hava sáttmálan at 

halda fram. Møguleikin er tí nú ongantíð størri at fáa broytingar og javnvág. Tí skjóta vit upp, at 

Løgtingið samtykkir at fáa javnvág í viðurskiftini, og at tað kann gerast við at samtykkja eina 

broyting til uppskot landsstýrismansins.  

 

Undir øllum umstøðum kann Løgtingið ikki samtykkja uppskotið frá landsstýrismanninum, um 

lógin um sjófeingi verður samtykt, tí tá verður stríð millum sáttmála og lóg. 

Minnilutin setur tí fram soljóðandi  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

“Við teirri treyt, at § 6 í sáttmálanum verður broytt, soleiðis at sáttmálapartarnir frítt kunnu áseta 

reglur um ognarrætt og stovnseturætt innan greinarnar fiskiskap og fiskavirking fyri útlendingar, 

eisini fyri galdandi feløg og persónar, og við teirri treyt, at landsstýrið leggur uppskot fram um at 

seta í gildi sáttmálan sum uppskot til samtyktar heldur enn sum lóg, góðkennir Løgtingið, at 

landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum tekur aftur uppsøgn av sáttmálanum frá 31. august 

2005 millum Stjórn Íslands øðrumegin og Stjórn Danmarkar og Føroya landsstýri hinumegin.” 

 

Við hesi broyting tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  
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Uttanlandsnevndin, 21. desember 2019 

 

 

 Bill Justinussen Brandur Sandoy  

  formaður  næstformaður 

 

 

 

Høgni Hoydal Frimodt Rasmussen Jaspur Langgaard 

 

 

 

                       Heðin Mortensen   Beinir Johannesen 


