
Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 50/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um serstakar 

treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti í 2018, 2019 og 2020 (Hækking 

og víðkan av veiðigjaldi) 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, legði uppskotið fram 18. desember 2019 og 

eftir 1. viðgerð 20. desember, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 20. desember. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Føroya Fiskimannafelag, Maskinmeistarafelagið, 

Føroya Skipara og Navigatørfelag, Reiðarafelagið, landsstýrismannin í fiskivinnumálum, Jacob 

Vestergaard, og landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen. 

 

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

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) hevur 

hesar viðmerkingar: 

Í sambandi við viðgerð av uppskoti til løgtingslóg um sjófeingi, er ætlanin at strika uppboðssølu. 

Fyri at halda ásetingina í samgonguskjalinum um, at inntøkurnar skulu vera á sama støði sum í 

2018, hevur verið neyðugt at broyta veiðigjøldini á sild, makreli og svartkjafti umframt at víðka 

veiðigjøldini til eisini at fevna um botnfisk í Barentshavinum. 

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

føroyskum flaggi, ið fiska makrel, norðhavssild og svartkjaft í 2018, 2019 og 2020 og botnfisk í 

Barentshavinum í 2020. Við uppskotinum verður veiðigjaldið í 2020 kr. 1,50 fyri hvørt fiskað kilo 

av makreli, kr. 0,60 fyri hvørt fiskað kilo av norðhavssild, kr. 0,25 fyri hvørt fiskað kilo av 

svartkjafti og 0,50 kr. fyri hvørt fiskað kilo av botnfiski. 

Heimaflotin er undantikin veiðigjaldinum eins og undanfarin ár. 

Av lógartekniskum ávum setir meirilutin fram soljóðandi 

 

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

 

 

1. § 1, nr. 1 verður orðað soleiðis: 

“Heitið á løgtingslógini verður orðað soleiðis: 

“Løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og 

svartkjafti í 2018, 2019 og 2020 og botnfiski í Barentshavinum í 2020.”” 

 

2. § 1, nr. 4 verður orðað soleiðis: 

“Í § 1, stk. 2 verður sum nr. 4 sett: 



“4) 0,50 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av botnfiski, sbr. stk. 1.”” 

 

Viðmerkingar 

Heitið á lógarupspkotinum verður tillagað samsvarandi innihaldinum, og tilskilað verður, at 

veiðigjaldið fyri botnfisk snýr seg um botnfisk, fiskaður í Barentshavinum. 

 

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

uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Hanna Jensen) mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja málið við hesum viðmerkingum. 

Vit mæla staðiliga frá, at veiðigjøld verða ásett eftir, hvat landsstýrið og samgongan ynskja av 

inntøku á fíggjarlógini. Hetta er ein grundleggjandi skeivur máti at áseta veiðigjøld.  

Veiðigjøldini eiga hinvegin at verða ásett, soleiðis at rindað verður í mun til, hvussu stórt sokallaða 

”óvanliga avlopið” ella ”tilfeingisrentan” er av virkseminum. Tjóðveldi, Javnaðarflokkurin og 

Framsókn hava lagt lógaruppskot fyri Løgtingið hesum viðvíkjandi í undanfarna valskeiði. Vit 

mæla til, at samgongan, saman við okkara flokkum, arbeiðir víðari við hesum lógaruppskoti, 

soleiðis at vit fáa eina breiða semju og varandi loysn fyri framtíðar veiðigjøld í fiskivinnuni. 

Landsstýrið og samgongan komu fyri fáum døgum síðan við broyting í veiðigjaldinum, og varð 

henda broyting samtykt. Nú fáar dagar aftaná kemur nýggj broyting – hesa ferð ein munandi 

hækking av veiðigjøldunum. Fyri makrel er talan um 50% hækking av veiðigjaldinum. Hartil verður 

gjaldið á sild, sum varð lækkað fyri fáum døgum síðan, nú aftur hækkað. Harumframt verður gjald á 

svartkjaft hækkað, og gjald lagt á veiðu í Barentshavinum v.m. Hetta er alt annað enn ”tryggir 

karmar” fyri fiskivinnuna. 

Undir viðgerð av málinum í Fíggjarnevndini er komið fram, at ætlanir hjá samgonguni um at avtaka 

uppboðssølu og inntøkur frá hesum, og heldur hækka øll veiðigjøldini og fáa somu inntøkur inn 

henda vegin, fær avleiðingar fyri manningar á føroyskum fiskiskipum. 

Upplýst varð, at manningarnar koma at rinda 8,34% størri part av veiðigjøldunum, enn um 

uppboðssølan varð varðveitt. Hetta orsakað av ásetingum í sáttmálum. 

Eisini kom undir viðgerðini fram, at allir partar meta tað vera skeivt, at veiðigjøld verða ásett út frá, 

hvat samgongan ynskir av inntøku á fíggjarlógini, og at tílíkt mál eigur at fáa betri viðgerð. 

Minnilutin mælir frá at samtykkja hetta uppskotið, ið er eitt ”hovsa-uppskot”, ið landsstýrið legði 

fram eftir 2. viðgerð av fíggjarlógini, tá tað gjørdist greitt, at fíggjarlógin fyri 2020 bert fór at geva 

avlop á 30-40 mió. kr., eftir at lóg um sjófeingi fór at verða samtykt.  

Tí við avtøkuni av uppboðssøluni fóru tær 188 mió. kr. í inntøku á fíggjarlógini at mangla. Frá at 

hava avlop á 500-600 mió. kr. í ár, er eydnast samgonguni at smíða eina fíggjarlóg fyri komandi ár 

við so stórum útreiðsluvøkstri og minkandi inntøkum, soleiðis at avlopið nærkast 0 kr. – ikki minst 

um hetta málið ikki varð lagt fram í allar seinastu løtu. Sjálvt við hesum inntøkum í hesum máli, 

verður avlop landskassans bert góðar 200 mió. kr. í mun til væntaðar 500-600 mió. kr. í ár. Hetta 

hendir í bestu búskapartíðum. Hetta er ikki ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur. 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja málið. 

 



 

Fíggjarnevndin, 21. desember 2019 
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