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Løgtingsmáli 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) 

 

Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum, Jacob Vestergaard, hevur lagt málið fram tann 24. apríl 

2020 og eftir 1. viðgerð tann 27. apríl 2020, er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 28. og 30. apríl 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Føroya Fiskimannafelag, Felagið 

Nótaksip, JFK, P/F Thor, P/F Kinnfelli, P/F Jókin, North Atlantic Seafood, Vestmanna Seafood og 

Jacob Vestergaard, landsstýrismann í fiskivinnumálum. 

 

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

 

Meirilutin (Bjørt Samuelsen, Bjarni Hammer, Henrik Old og Bjarni K. Petersen) hevur hesar 

viðmerkingar.  

Endamálið við grein 15 og grein 49 í lógini um sjófeingi er at brúka part av tilfeinginum til 

vinnuligar royndir og verkætlanir fyri at virðisøkja tilfeingið.   

 

Við kravinum um, at bert uppsjóvarskip hjá verandi reiðaríðum kunnu fáa lut í kvotuni til 

vinnuligar royndir og verkætlanir, verða virkir og fyritøkur, sum kunnu virka og gera royndir við 

svartkjafti,  útilokaði frá at fáa atgongd til kvotuna. Hetta kann ikki vera meiningin við kvotuni til 

vinnuligar royndir og verkætlanir, sum júst er ætlað til nýmenning og royndir.   

   

Góðskan á svartkjaftinum er ikki tann besta hesa árstíðina til matframleiðslu, og fer tí í stóran mun 

til mjølframleiðslu. Tí hevði verið skilagott at havt nakað av kvotuni til seinasta ársfjórðing, tá 

svartkjafturin er nærmast landi í Føroyum, og egnaður til brúk á uppsjóvarvirkjum og øðrum 

matframleiðsluvirkjum.  

 

Góðar stundir eru hjá landsstýrismanninum og Fiskimálaráðnum at taka støðu til eitt skilabetri býti, 

um ein partur av kvotuni kann verða latin umsøkjarum, sum eru í gongd ella ætla at fara undir 

ymiskar royndir við svartkjafti. At fáa sum mest burturúr tilfeinginum er ein ábyrgd, ið liggur á 

einumhvørjum landsstýrismanni í fiskivinnumálum.  

 

Í 2019, undir undanfarna landsstýrismanni, lýsti Fiskimálaráðið eftir umsóknum til menningarkvotu 

longu 8. februar. Nýggja lógin undir verandi landsstýrismanni varð samtykt fyri jól, og sostatt kundi 

verið býtt fyrst í januar. Men hóast vit nú skriva mai, er kvotan til vinnuligar royndir og verkætlanir 

framvegis ikki býtt, men biður landsstýrismaðurin um at fáa heimild at lata alla kvotuna út til 

felagskvotu við hámarki – eitt slag av olympiskum fiskaríi. Atgongdin er ikki fyri øll, men bert fyri 

tey, ið eiga uppsjóvarskip. Og skilt er ikki ímillum tey, sum frammanundan hava fleiri tíggjutúsund 

tons av svartkjafti og tey, sum onga kvotu hava. Hetta er snøgt sagt ikki forvsvarlig nýtsla av 



tilfeinginum, men ger at inntøkan av tilfeinginum er munandi minni enn hon kundi verið, og 

framtíðarmenningin eingin.   

 

Tað er óskiljandi og átaluvert, at landsstýrismaðurin hevur drálað við at gera skipanina fyri 

vinnuligum royndum og verkætlanum og at gera møguligar lógarbroytingar til tess at røkka 

endamálinum.  

 

Tá ið broytta lógin um sjófeingi varð skundað ígjøgnum fyri jól 2019, gjørdi andstøðan staðiliga 

vart við, at lógargreinarnar um vinnuligar royndir og verkætlanir høvdu áseting, sum forðaði fyri at 

røkka ætlaða endamálinum um virðisøking og loyva nýggjum verkætlanum framat.  

Tá segði landsstýrismaðurin, at hann skuldi gera broytingar beinanvegin í nýggja árinum. Men 

hóast fýra mánaðir eru farnir, verður tíðartrýst nú aftur brúkt til at lata henda partin av 

svartkjaftinum eftir júst somu skipan og til tey somu, sum fyri 20 árum síðan. Uttan at lata upp fyri 

virkjum og fyritøkum, sum kundu gingið nýggjar leiðir, nú nøgdin av svarkjafi er ríkiliga stór til 

tað.  

 

Samstundis ásannar meirilutin, at vertíðin fyri svartkjaft er væl og virðiliga byrjað, og tí er neyðugt 

at fáa atgongd til kvotuna til vinnuligar royndir og verkætlanir. Landsstýrismaðurin eigur tó at skipa 

hetta, so tað gevur størst samfelagsvirði. Tá hugt verður eftir úrslitunum í fiskiskapinum eftir 

uppsjóvarfiski, sæst greitt, at tað ikki eru tey, sum fiska flest tons, sum fáa besta ársúrslitið.  

 

Meirilutin setir fram eitt broytingaruppskot um, at landsstýrismaðurin í mesta lagi kann lata helvtina 

av svartkjaftakvotuni til vinnuligar royndir og verkætlanir út sum felagskvotu við hámarki. 

Broytingin ger, at virkir ella fyritøkur, sum kunnu gera royndir at virðisøkja svartkjaftin, framvegis 

kunnu fáa part av kvotuni til vinnuligar royndir og verkætlanir eftir leistinum, ásettur í grein 15 og 

grein 49. Landsstýrismaðurin kann lata kvotu til tey, sum fingu útlutað menningarkvotur í 2018 og 

2019. Landsstýrismaðurin kann lata fyritøkur, sum eru farnar í gongd, ella hava hugskot til 

vinnuligar royndir og verkætlanir, fáa atgongd til tilfeingið. Landsstýrismaðurin eigur at áseta, at 

tey, sum hava stórar kvotur av svartkjafti, mugu fiska hesa fyrst, so meira verður til teirra, sum lítið 

ella einki hava at fiska. 

 

Meirilutin setir fram soljóðandi  

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

Í § 1 verður § 15a, stk. 2 orðað soleiðis:  

 

“Stk. 2. Heimilað verður landsstýrismanninum í 2020 í kunngerð at seta 50% av nevndu nøgdum av 

svartkjafti sambært § 15, stk. 1, nr. 1 av til fiskiskap sambært § 22, stk. 1 og § 23, stk. 2. Nevndu 

nøgdir av svartkjafti skulu latast sum felagskvota við hámarki.” 

 

Viðmerkingar 

Landsstýrismaðurin skal við hesum skipa kvotuna til vinnuligar royndir og verkætlanir eftir 

svartkjafti sambært upprunaætlanini í sjófeingislógini. Tó kann hann lata í mesta lagi helvtina av 

svartkjaftakvotuni til vinnuligar royndir og verkætlanir út sum felagskvotu við hámarki.  

 

Virkir ella fyritøkur, sum kunnu gera royndir at virðisøkja svartkjaftin, kunnu sostatt framvegis fáa 

part av kvotuni til vinnuligar royndir og verkætlanir eftir leistinum, ásettur í grein 15 og grein 49.  



Megnar landsstýrismaðurin ikki at býta kvotuna til vinnuligar royndir og verkætlanir av svartkjafti 

út sambært ásetingunum um hetta í sjófeingislógini, má hann koma aftur í tingið í heyst eftir 

heimild at býta restina út eftir øðrum leisti.  

 

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

uppskotið.  

Minnilutin (Johan Dahl, Beinir Johannesen og Jákup Mikkelsen) vísir á, at tá lógin um sjófeingi 

varð samtykt í desember 2019, bleiv ein nøgd avsett til vinnuligar royndir og verkætlanir, ið søkjast 

kann um at fiska. 

Tíverri er tilgongdin til, at søkjast kann um hesar nøgdirnar, seinkað nakað. Vertíðin innan fiskiskap 

av svartkjafti er nú, so um hetta virðið skal fáast til høldar, so má víkjast frá upprunaligu ætlanini. 

Oljuprísirnir eru søguliga lágir, og marknaðarprísurin er á nøktandi støði, og tí ræður um at fáa mest 

til høldar nú, tí ongin kennir útlitini seinni í ár. 

Minnilutin leggur dent á, at tað er týdningarmikið, at virðini vera fingin til høldar. Tískil tekur man 

undir við, at hendan nøgdin verður ásett til eina felagskvotu við hámarki. Um man skal taka móti 

umsóknum til vinnuligar royndir og verkætlarnir, og síðani viðgera tær, so kann líða langt út á árið, 

áðrenn klárt er at fiska, og so er vandi fyri, at alt ikki verður fiskað. Tí er tað av stórum týdningi, at 

vit fáa hesi virði til høldar, meðan vertíð innan svartkjaft er. Talan er bert um at gera nøgdina fyri 

svartkjaft í 2020 um til felagskvotu, meðan man frameftir arbeiðir eftir teimum ásetingum, ið eru í 

lógini. 

Minnilutin heitir á landsstýrismannin at fáa øll viðurskifti upp á pláss sum skjótast, so man kann 

útinna tað, ið samtykt varð viðvíkjandi vinnuligum royndum og verkætlanum. 

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

samtykkja uppskotið. 
 

Vinnunevndin, 1. mai 2020 

 

 

Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Bjarni Hammer   

formaður                             næstformaður 

 

 

 

Henrik Old                      Bjarni Kárason Petersen Beinir Johannesen 

 

 

 

Jákup Mikkelsen 


