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løgtingsmáli 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) 

 

Landsstýrismaðurin í umhvørvis- og vinnumálum, Helgi Abrahamsen, hevur lagt málið fram tann 1. 

mai 2020, og eftir 1. viðgerð tann 4. mai 2020 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 5. og 7. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Havbúnaðarfelagið og Helga Abrahamsen, 

landsstýrismann í umhvørvis- og vinnumálum. 

 

Við hesi lóg verður bann sett fyri at drepa havsúgdjór í samandi við aling. Í praksis er talan um at 

drepa kóp í sambandi við laksaaling. Tað er alivinnan sjálv, sum biður um at fáa hesa lóg setta í gildi. 

Hetta fyri at tryggja sær, at bann ikki verður sett í USA fyri innflutningi av føroyskum laksi.  

 

Føroyar útflyta fyri á leið 900 mió. kr. árliga til amerikanska marknaðin; meginpartur av hesum er 

laksur. USA er sostatt ein hin týdningarmesti marknaðurin fyri føroyskan laks.  

 

Í USA er lóggáva sett í gildi - The Marine Mammal Protection Act (MMPA) – sum við virknaði frá 

1. januar 2022 ásetir, 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. 

 

Nevndin hevur frá landsstýrismanninum fingið upplýst, at alilondini Norra, Chile og Kanada hava 

sett bann fyri drápi av havsúgdjórum í sambandi við aling, og at skotar eru í ferð við at gera tað sama.  

 

Neyv tøl eru ikki fyri, hvussu nógvur kópur verður dripin í sambandi við aling. Nevndin hevur fingið 

upplýst, at tað vanliga hevur ligið oman fyri 100 kópar árliga, men at talið er nógv minkað og fekk 

nevndin upplýst, at tað í fjør vóru 34 skrásettir dripnir kópar í sambandi við aling.  

Kópurin verður dripin, tí hann órógvar fiskin og í summum førum ger seg inn á aliútgerðina. 

Alivinnan arbeiðir við øðrum háttum at halda kópin burtur.  

 

Hóast lógin ikki setir nakað bann fyri, at føroyingar annars kunnu veiða kóp, men bert bannar 

alivinnuni at gera tað í sambandi við aling, so er málið prinsipielt, tí bannið verður sett orsakað av 

krøvum uttanífrá. Men av tí at føroyingar sum heild ikki veiða kóp, og av tí at bannið er avmarkað til 

alivinnuna sjálva, fer lógin neyvan at merkjast fyri onnur enn alivinnuna.  

 

Í nýggjari tíð er ikki føroysk siðvenja at veiða kóp til matna. Tað eigur tó einki at vera til hindurs fyri, 

at kópur verður veiddur skipað og á burðardyggum grundarlag – til matna, samstundis, sum skinnini 

kunnu nýtast til framleiðslu av handlistavørum. Í hesum sambandi vil nevndin heita á 

landsstýrismannin um at leggja fyri Løgtingið broytingar í vápnalógini, so hon verður lagað til slíka 

veiðu, og at skipað verður fyri undirvísing. Tørvur er á føroyskari skjótibreyt soleiðis, at øll venjing og 

undirvísing fer fram á tryggasta hátt, og vit harvið fáa avmarkað óskipaða skjóting/venjing á tilvildarligum 

plássum, sum ofta als ikki eru egnaði til handfaring av vápnum. 



 

Samstundis eigur við lóg at verða ásett, at føroyingar hava rætt at veiða kóp, eins og alt annað 

havtilfeingi á burðardyggum grundarlag. Rætturin at veiða grind og hval er longu væl lógarfestur, 

eins og rætturin av troyta fiskatilfeingið í havinum.  

 

 

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

  

 

 

 

Vinnunevndin, 7. mai 2020 
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