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Løgtingsmál nr. 139/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um aling av 

fiski v.m. (Bann fyri tilætlað at avlíva havsúgdjór í sambandi við alivirksemi) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um aling av fiski v.m.  

(Bann fyri tilætlað at avlíva havsúgdjór í sambandi við alivirksemi) 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 83 frá 25. mai 2009 um 

aling av fiski v.m., sum broytt við 

løgtingslóg nr. 128 frá 14. desember 2012 

og løgtingslóg nr. 50 frá 30. apríl 2018, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 18, stk. 4, 1 pkt. verður orðað 

soleiðis:  

“Alifeløg, sum hava laksaaliloyvi, 

skulu fyri hvørt aliøki sær skráseta og 

boða frá til Heilsufrøðiligu 

starvsstovuna, um nakað havsúgdjór 

ótilætlað doyr í sambandi við 

alivirksemi. Fráboðast skal slag av og 

tal á havsúgdjóri.” 

 

2. Aftan á § 18 a, men áðrenn 

yvirskriftina yvir § 19, verður sett: 

 

“Bann fyri tilætlað at avlíva 

havsúgdjór í sambandi við alivirksemi 

§ 18 b. Tað er bannað einum og 

hvørjum tilætlað at avlíva havsúgdjór í 

sambandi við alivirksemi. 

Stk. 2. Alifeløg, sum hava 

laksaaliloyvi, skulu í staðin seta í verk 

onnur fyribyrgjandi tiltøk, sum kunnu 

tryggja, at havsúgdjór ikki nærkast ella 

sleppur framat aliringum, har fiskur er 

í.” 

§ 2 
 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

Stk. 2. § 1, nr. 2 kemur tó í gildi 1. januar 

2021. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Í USA er lóggáva í gildi, The Marine Mammal Protection Act (MMPA), við virknaði frá 1. 

januar 2022, sum hevur við sær, at innflutningsavmarkingar kunnu verða settar í verk fyri fisk 

og fiskaframleiðslur frá londum, sum hava stóra hjáveiðu av havsúgdjórum, og sum ikki lúka 

standardar í USA fyri skjalprógvan og avmarkingum av slíkari hjáveiðu. 

Amerikansku myndugleikarnir hava gjørt eitt yvirlit yvir alla fiskiveiðu, sum kann verða 

útflutt til USA. Yvirlitið er tvíbýtt, og tað vísir bæði, hvør fiskiveiða hevur lítla ella onga 

hjáveiðu ella týðandi skaða á havsúgdjór (exempt fisheries) og fiskiveiðu við munandi 

hjáveiðu av havsúgdjórum (export fisheries). Fiskiveiða í fyrrnevnda bólkinum sleppur undan 

innflutningsavmarkingum. Fiskiveiða við munandi hjáveiðu av havsúgdjórum skal 

skjalprógva vavið av hjáveiðu og at tiltøk, sum eru sett í verk fyri at sleppa undan ella 

avmarka hjáveiðu, eru líka virkin sum amerikonsku tiltøkini. Um hetta ikki er nøktandi, 

kunnu amerikonsku myndugleikarnir seta í verk innflutningsbann fyri framleiðslu frá hesum 

fiskiskapinum.   

 

Eisini aling er fevnd av amerikanska regluverkinum. Soleiðis sum yvirlitið “export fisheries” 

fyriliggur í løtuni, er aling listað sum “export fisheries”. Grundgevingin fyri hesum er, at 

føroysku reglurnar loyva, at kópur verður skotin í sambandi við alivirksemi. 

Amerikanska lóggávan er komin í gildi fyri lond, sum útflyta fisk og fiskavørur til USA, men 

hesi lond hava fingið eina skiftistíð at fáa eina góðkenning av, at nationalu reglurnar eru 

sambæriligar við tær amerikonsku. Freistin at søkja um góðkenning er 1. mars 2021. Um 

amerikanskir myndugleikar koma til ta niðurstøðu, at føroysku reglurnar ikki eru 

sambæriligar við tær amerikonsku, steðgar allur innflutningur av føroyskum fiskavørum frá 

1. januar 2022 at rokna. 

 

Tað hevur tí stóran týdning fyri føroysku alivinnuna, at Føroyar fáa eina slíka góðkenning 

soleiðis, at vit eisini aftaná 1. januar 2022 kunnu halda fram við útflutninginum til USA. USA 

er týðandi útflutningsmarknaður fyri føroyskan alilaks. Føroyar útflyta fiskavørur til USA 

fyri uml. 900 mió. kr. um árið, og nærum alt er fiskur frá alivirksemi.  

Nevndin í Havbúnaðarfelagnum hevur heitt á landsstýrismannin um at broyta løgtingslóg um 

aling av fiski v.m. (hereftir alilógin) soleiðis, at bann verður sett fyri tilætlað at avlíva kóp og 

onnur havsúgdjór í sambandi við alivirksemi. 

 

Metingin er, at bann í føroyskari lóg fyri tilætlað at avlíva kóp í sambandi við alivirksemi er 

ein neyðug fortreyt fyri, at føroyskur alilaksur hevur møguleika at koma yvirlitið yvir 

“exempt fisheries.” Flestu alitjóðir hava longu sett í gildi eitt slíkt bann, og seinast hevur 

heimsins størsta laksaalitjóð Noreg somuleiðis sett í verk eitt slíkt bann. 

 

Uttanríkistænastan hevur 6. mars 2020 frá amerikansku myndugleikunum fingið at vita, at 

seinasti møguleiki hjá føroysku alivinnuni at grundgeva fyri, at føroyska alivinnan skal koma 

í yvirlitið yvir fiskiveiðu við lítlari ella ongari hjáveiðu ella týðandi skaða á havsúgdjór 

(exemt fisheries) er 15. mai í ár. 

 

Tað hevur tí stóran týdning, at uppskotið verður samtykt í Løgtinginum áðrenn 15. mai 2020.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 
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Í løgtingslóg um aling av fiski v.m.. (hereftir alilógin) eru ikki ásetingar um avlíving av 

havsúgdjórum í sambandi við alivirksemi. Í galdandi lóggávu annars er heldur einki generelt 

bann fyri at avlíva havsúgdjór, undir hesum kóp 

 

Kópur og onnur havsúgdjór kunnu sostatt avlívast í sambandi við alivirksemi uttan serstakt 

loyvi, men avlíving skal skrásetast og fráboðast til Heilsufrøðiligu starvsstovuna, sbr. § 18, stk. 

4 í alilógini.  

 

Uttanríkistænastan hevur latið amerikonsku myndugleikunum upplýsingar um hjáveiðu av 

havsúgdjórum í fiskiskapi og avlíving av havsúgdjórum í sambandi við aling, og hvørji tiltøk 

eru ella eru ætlað at verða sett í verk fyri at sleppa undan hjáveiðu av havsúgdjórum í fiskiskapi 

og avlíving í sambandi við aling. 

 

Í sambandi við fiskiskap er eingin tilætlað hjáveiða av havsúgdjórum, og har eru skipanir um 

at lata upplýsingar um hjáveiðu. 

 

Kópur kann gera skaða á alifisk og aliútgerð. Um kópur er nærhendis aliringunum, stressast 

fiskurin, og hetta ávirkar sostatt fiskavælferðina negativt. Eisini eru fleiri dømi um, at kópur 

roynir at koma sær upp í aliringar, antin við at skræða hol á nótina, sum kann hava við sær at 

fiskur sleppur, og sum kann hava neiliga ávirkan á umhvørvið, ella við at koma sær upp um 

girðingina. Hóast nógv verður gjørt fyri at fyribyrgja hesum, eydnast tað tó viðhvørt. Fyri at 

verja alifisk og aliútgerð verður kópur avlívaður í sambandi við alivirksemi, um fyribyrgjandi 

tiltøk og royndir at fáa kópin burtur á annan hátt ikki virka eftir ætlan. 

 

Tá kópur ger skaða á aliútgerð og ella alifisk, hevur tað sostatt neiliga ávirkan á fiskavælferð 

og umhvørvið. Tað verður tó mett, at atgongdin at avlíva havsúgdjór, undir hesum kóp, í 

sambandi við alivirksemi eigur at verða strikað, men at tað skulu setast onnur tiltøk í verk fyri 

at viðvirka til at fyribyrgja støðum, har kópur ger skaða á aliútgerð og/ella alifisk. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at sleppa undan avmarkingum í fiskaútflutninginum til USA. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Skotið verður upp, at tað í alilógini verður sett bann fyri tilæltað at avlíva kóp í sambandi við 

aling av fiski. Bannið ikki eitt generelt bann at avlíva kóp, men fevnir bert um tilætlaða 

avlíving í sambandi við alivirksemi.   

 

Harumframt verður skotið upp at áseta, at alifyritøkurnar í staðin skulu seta í verk onnur 

tiltøk, sum kunnu tryggja, at kópur og onnur havsúgdjór ikki nærkast ella sleppa framat 

aliringunum, har fiskur er í. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Sum nevnt hevur Havbúnaðarfelagið heitt á landsstýrismannin um at broyta alilógina soleiðis, 

at bann verður sett fyri tilætlað at avlíva kóp í sambandi við aling, og orsakað av at málið hevur 

skund, er uppskotið ikki formliga sent til ummælis, men tað gjørt í samráð við 

Havabúnaðarfelagið.   

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 



 

4 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur avleiðingar fyri alivinnuna. Tá alivinnan ikki longur kann avlíva kóp, fyri at 

kunna fyribyrgja, at kópur ger skaða á aliútgerð og alifisk, skal alivinnan finna aðrar loysnir 

upp á hesa avbjóðingina.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Eftir uppskotinum skal kópur ikki tilætlað verða avlívaður í sambandi við alivirksemi. Talið av 

kópi, sum doyr í sambandi við alivirksemi minkar tí munandi, og kann hetta sannlíkt hava 

ávirkan á støddina á kópastovninum við Føroyar. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Í sambandi við millumtjóða samstarv um havsúgdjór, sum Føroyar taka lut í, krevst vitan og 

upplýsingar um stovnar av havsúgdjórum, m.a. í NAMMCO (North Atlantic Marine Mammal 

Commission) um vernd av havsúgdjórum, Bonn-sáttmálanum um vernd og umsiting av 

ferðandi villini djórasløgum og Bern-sáttmálanum um vernd av villini djórum og blómum í 

Evropa og teirra natúrliga búøki. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Tað eru ikki tvørgangandi millumtjóðasáttmálar á økinum, sum hava týdning í hesum málinum. 

 

2.9. Markaforðingar 

Tað er ikki kendar markaforðingar á økinum. Uppskotið kann ikki elva til  markaforðingar. 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Tann, sum tilætlað ella av grovum ósketni ger brot á ásetingar, settar í ella settar við heimild í 

alilógini, kann revsast við bót, hefti ella fongsul í upp til 1 ár, um ikki harðari revsing kann 

áleggjast eftir aðrari lóg, sbr. § 25 í alilógini.  

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Í uppskotinum eru ongar ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Í uppskotinum eru ongar ásetingar um gjøld. 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur alifeløgum, sum hava laksaaliloyvi, skyldu at skráseta og fráboða til 

Heilsufrøðiligu starvsstovuna, um nakað havsúgdjór ótilætlað doyr í sambandi við alivirksemi. 
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2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Uppskotið leggur heimildir Heilsufrøðiligu starvsstovuna, sbr. viðmerking undir pkt. 2.13. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki lógaruppskotið aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

 

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 
Nei Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

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 

 

Til § 1, nr. 1 

Í § 18, stk. 4, 1. pkt., í alilógini er ásett at alifeløg, sum hava laksaaliloyvi, skulu fyri hvørt 

aliøki sær skráseta og fráboða til Heilsufrøðiligu starvsstovuna tal á kópi, sum verður tikin í 

sambandi við alivirksemi, ella sum av øðrum orsøkum doyr í sambandi við alivirksemi. 

Orsakað av uppskotinum í § 1, nr. 2, um at seta bann fyri tilætlað at avlíva kóp, verður skotið 

upp, at ásetingin í § 18, stk. 4, 1. pkt. verður broytt samsvarandi soleiðis, at skrásetingar- og 

fráboðanarskyldan fevnur um kóp, sum ótilætlað doyr í sambandi við alivirksemi.  

Til § 1, nr. 2 
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Skotið verður upp, at tað í alilógini verður sett bann fyri tilætlað at avlíva kóp í sambandi við 

aling av fiski. Bannið er galdandi fyri ein og hvønn, men fevnir bert um tilætlaða avlíving í 

sambandi við alivirksemi, men fevnir ikki um veiði av kópi.  

Eisini verður krav sett um, at alifeløg við laksaaliloyvi í staðin skulu seta onnur tiltøk í verk, 

sum kunnu tryggja, at havsúgdjór ikki nærkast ella sleppa framat aliringum, har fiskur er í. 

Slík tiltøk kunnu eitt nú verða dupultnótir (predator nets) ella sonarskipanir, sum 

sjálvvirkandi viðvirka til at halda kópinum burtur. 

 Til § 2 

Skotið verður upp, at løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd tó soleiðis, 

at ásetingin í § 18 b í uppskotinum kemur í gildi 1. januar 2021. 

 

 

 

Umhvørvis- og vinnumálráðið, 29. apríl 2020 

 

 

Helgi Abrahamsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 

 

 


