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Løgtingsmál nr. 136/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi 

(Sjófeingislógin) (Heimild til at víkja frá, at svartkjaftur verður settur av til vinnuligar 

royndir og verkætlanir sambært § 15, stk. 1, nr. 1) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi (Sjófeingislógin) 

(Heimild til at víkja frá, at svartkjaftur verður settur av til vinnuligar royndir og verkætlanir 

sambært § 15, stk. 1, nr. 1) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 152 frá 23. desember 

2019 um sjófeingi (Sjófeingislógin) verður 

aftan á § 15 sett: 

 

“§ 15 a. Heimilað verður 

landsstýrismanninum í 2020 í kunngerð at 

víkja frá § 15, stk. 1, nr. 1, um at nøgdir av 

svartkjafti verða settar av til vinnuligar 

royndir og verkætlanir.  

Stk. 2. Heimilað verður 

landsstýrismanninum í 2020 í kunngerð at 

seta tær í § 15, stk. 1, nr. 1 nevndu nøgdir 

av svartkjafti av til fiskiskap sambært § 22, 

stk. 1 og § 23, stk. 2. Nevndu nøgdir av 

svartkjafti skulu latast sum felagskvota við 

hámarki. 

Stk. 3. Um heimildin sambært stk. 1 og 2 

verður nýtt, verður nøgdin av svartkjafti, 

sett av til vinnuligar royndir og 

verkætlanir, sambært § 15, stk. 1, nr. 1 frá 

og við 2021 roknað sambært § 16, stk. 1 

og 2 við grundarlagi í tí nøgd, sum 

sambært § 15, stk. 1, nr. 1 í 2020 kundi 

verið latin til vinnuligar royndir og 

verkætlanir.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøk til uppskotið 

Av tí, at vertíðin fyri fiskiskapi eftir svartkjafti í føroyskum sjógvi nú tekur seg upp, og at fyri 

framman liggur ein drúgv málsgongd at lýsa eftir umsóknum; at viðgera innkomnar umsóknir 

og at taka fyrisitingarligar avgerðir um at luta út kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir 

sambært § 49 í løgtingslógini, verður við hesi broyting skotið upp at útseta lógarásettu 

skipanina um vinnuligar royndir og verkætlanir viðvíkjandi svartkjafti í 2020 til tess at byrgja 

fyri, at virði fara fyri skeyti. Uppskotið ásetir, at nøgdirnar av svartkjafti, sambært § 15, stk. 

1, nr. 1, skulu latast sum felagskvota við hámarki. Hetta til tess at tryggja, at atgongd kann 

verða tryggjað teimum smærru og minni væl útgjørdu skipunum lut í atgongdini. Nærri 

verður ásett í kunngerð við heimild í § 22, stk. 1 og § 23, stk. 2. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi lóg ásetir í kapittul 4, at ein lutfalsliga stórur partur av føroysku svartkjaftakvotuni 

verður latin til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 49. Við grundarlagi í føroysku 

heildarkvotuni av svartkjafti er nøgdin av svartkjafti í 2020 til vinnuligar royndir og 

verkætlanir sambært § 15 í lógini áljóðandi 41.709 tons. Tað er henda nøgd, ið 

landsstýrismaðurin við hesum lógaruppskoti fær heimild til at víkja frá í kunngerð í 2020 

(heimild at derogera) og heldur skipa nevndu nøgdir sambært vanligu reglunum sambært §§ 

22 og 23, tó sum felagskvota við hámarki.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at sleppa undan, at virði av svartkjafti fara fyri skeyti. 

Vertíðin fyri svartkjaftafiskiskapi í føroyskum sjógvi er byrjað, og væntast kann ikki, at 

endalig støða verður tikin til umsóknir eftir vinnuligum royndum og verkætlanum sambært § 

49, áðrenn langt er liðið út á árið. Talan er um lutfalsliga stórar nøgdir av svartkjafti. Tí 

verður í staðin skotið upp, at nøgdin av svartkjafti sambært § 15 í 2020 verður skipað 

sambært vanligu reglunum, tó skulu nøgdirnar latast sum felagskvota við hámarki til tess at 

tryggja, at tey smærru og minni væl útgjørdu skipini kunnu fáa lut í atgongdini. Nærri verður 

ásett í kunngerð við heimild í § 22, stk. 1 og § 23, stk. 2. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Samanumtikið merkir broytingin, at tær nøgdir av svartkjafti, sum í 2020 skuldu setast av til 

vinnuligar royndir og verkætlanir, kunnu verða skipaðar sambært vanligu reglunum í 2020, tó 

við teirri avmarking fyri landsstýrismannin, at nevndu nøgdir av svartkjafti skulu latast sum 

felagskvota við hámarki. Endamálið er, at heimild verður givin til tess at sleppa undan, at 

virði fara fyri skeyti og at tryggja, at tey smærru og minni væl útgjørdu skipini kunnu fáa lut í 

atgongdini. Nærri verður ásett í kunngerð við heimild í § 22, stk. 1 og § 23, stk. 2. 

Broytingin kann hava neiligar avleiðingar á møgulig feløg ella persónar, ið hava ætlanir at 

fremja serstakar vinnuligar royndir og verkætlanir úr svartkjafti í 2020. Tó so, at smærri og 

minni væl útgjørd skip kunnu fáa lut í atgongdini, tá ið nøgdirnar verða latnar sum 

felagskvota við hámarki. Nærri verður ásett í kunngerð við heimild í § 22, stk. 1 og § 23, stk. 

2. 

Fyri feløg og persónar, ið hava skip tøk til veiðu eftir uppsjóvarfiski, hevur broytingin jaligar 

avleiðingar.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Vørn og hjá Fiskivinnuráðnum. Vørn hevur onga 

viðmerking, og Fiskivinnuráðið tekur undir við uppskotinum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Ongar almennar útreiðslur eru av lógaruppskotinum. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Um heimildin verður brúkt, eru einastu umsitingarligu avleiðingarnar, at ongin svartkjaftur 

verður settur av til vinnuligar royndir og verkætlanir í 2020, og tí kann hugsast, at viðgerðin í 

Fiskimálaráðnum av umsóknum til vinnuligar royndir og verkætlanir verður nakað minni og 

tískil skjótari avgreidd. 

  

Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Broytingin kann hava neiligar avleiðingar á møgulig feløg ella persónar, ið hava ætlanir at 

fremja serstakar vinnuligar royndir og verkætlanir úr svartkjafti í 2020. Tó so, at feløg og 

persónar við smærri og minni væl útgjørdum skipum kunnu fáa lut í fiskiskapinum eftir 

svartkjafti í 2020, nú skotið verður upp at lata nøgdirnar sum felagskvota við hámarki. Nærri 

ásetingar verða settar í kunngerð við heimild í § 22, stk. 1 og § 23, stk. 2. 

Fyri feløg og persónar, ið hava skip tøk til veiðu eftir uppsjóvarfiski, hevur broytingin jaligar 

avleiðingar.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur nakrar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum, 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

1) Hoyvíkssáttmálin 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri Hoyvíkssáttmálan. 

 

2) Evropeiski mannarættindasáttmálin, EMRS 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri EMRS. 

 

3) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek 
Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek. 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið inniheldur ongar markaforðingar. 
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2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir ella pantiheimildir, 

ella annað, sum á annan hátt ger onnur størri inntriv í rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Ongar ásetingar eru um skatt ella avgjøld í lógaruppskotinum. 

 

2.12. Gjøld 

Ongar ásetingar eru um gjøld í lógaruppskotinum. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Nei. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Uppskotið leggur heimildir til landsstýrismannin í kunngerð at derogera (víkja frá 

lógarkravinum), sambært § 15, stk. 1, nr. 1, um at seta nøgdir av svartkjafti í 2020 av til 

vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 49.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 
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Til § 1 

Heimilað verður landsstýrismanninum í kunngerð at víkja frá § 15, stk. 1, nr. 1 um at seta 

nøgdir av svartkjafti í 2020 av til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 49. Heimilað 

verður landsstýrismanninum at seta nevndu nøgdir av sambært vanligu reglunum í §§ 22 og 

23, og nøgdirnar verða latnar sum felagskvota við hámarki. Orsøkin er, at væntast kann ikki, 

at svartkjafturin kann verða gagnnýttur í nøktandi mun í ár, um bíðað verður eftir einari 

drúgvari málsviðgerðartilgongd í sambandi við vinnuligar royndir og verkætlanir eftir § 49. 

At talan er um felagskvotu við hámarki, er gjørt til tess at tryggja teimum smærru og minni 

væl útgjørdu skipunum lut í kvotuni eftir svartkjafti. Tó verður nærri ásett um atgongdina í 

kunngerð við heimild í § 22, stk. 1 og § 23, stk. 2.  

 

Hóast nøgdin, ætlað til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært § 15, stk. 1, nr. 1 sambært 

§ 15 a í 2020, verður latin sum felagskvota við hámarki - og ikki til vinnuligar royndir og 

verkætlanir - verður nøgdin av svartkjafti, sett av til vinnuligar royndir og verkætlanir 

sambært § 15, stk. 1, nr. 1 frá og við 2021 roknað, eins og ásett er í § 16, stk. 1 og 2, har 

støðið verður tikið í tí nøgd, sum sambært § 15, stk. 1, nr. 1 í 2020 kundi verið latin til 

vinnuligar royndir og verkætlanir. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 23. apríl 2020 

 

 

Jacob Vestergaard (sign.) 

landsstýrismaður 

 

/ Rógvi Reinert (sign.) 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 


