
Búskaparráðið 
 
Fundur í fíggjarnevndini 25.mai 2020 
 
Evni: løgtingsmál 141/2019: Uppskot til løgtingslóg um skatting av 
vinningi frá sølu av veiðirættindum 
 
Á fundinum møttu: Sigurd Poulsen, Ester Hansen, Heri á Rógvi og Ólavur 
Christiansen, skrivari. 
 
Okkara høvuðsviðmerkingar eru hesar: 
 
Tað er meting Búskaparráðsins at ein loysn við veiðigjaldi, heldur enn skatting av sølu av veiðiloyvum, er 
nógv betri fyri búskapin. Eitt tilfeingisgjald kann geva landskassanum nær við fulla virðið av tí tilfeinginum, 
sum eitt veiðuloyvi umboðar. Eitt tilfeingisgjald vildi eisini gjørt tað óneyðugt t.d. at órógvast um útlendskan 
kapital. 
 
Búskaparráðið metir, at tað er ivasamt, hvussu nógvur peningur fer at koma inn til landið við 
lógaruppskotinum. Verður veiðiloyvið at rokna sum eitt 12 ára leypandi gullrandað virðisbræv, er ikki 
skilagott at selja. 
 
Uppskotið tykist fløkt. Nógv ivamál eru í fleiri støðum um, hvussu skattað vildi verið. 
 
Búskaparráðið hevur fyrst og fremst viðmerkingar til uppskotið við støði í yvirskipaða búskaparliga 
endamálinum. 
 
Annars hesar viðmerkingar: 

Hetta uppskotið væntast at elva til, at sølur ikki verða framdar í framtíðini. Hetta uppskotið væntast tí ikki 
at geva nakran pening í landskassan, og fer tí ikki at hjálpa uppá avbjóðingarnar við langsiktaða fíggjarliga 
haldførinum hjá landinum (at útreiðslurnar veksa skjótari enn inntøkurnar). Corona kreppan hevur annars 
vaksið um haldførisavbjóðingina. 

Tað er ikki grundgivið hví skipabólkar 4A, 4B og 5 ikki skulu skattast tá veiðiloyvi verða seld. 

Ístaðin fyri at skatta søluvirðið, ið er avtalað millum partarnar, kundi væntaða framtíðar inntøkan í upp til 
12 ár av hesum veiðiloyvinum verið skattað. 

Landskassin átti at tikið fult gjald fyri brúksrættin/veiðiloyvini, helst við uppboðssølu. Síðstnevnda er ikki 
longur møguligt. Annars kundi td. eitt kg-gjald verið tikið. Eitt gjald er ikki ein skattur, men veiting har 
rindarin fær nakað ávist fyri sítt gjald. Verður gjald fyri tilfeingið tikið inn til landskassan beinanvegin, er 
óneyðugt at skatta nakað við avhending.Tá er minni sannlíkt at nakar keypari verður skuldarbundin í serliga 
stóran mun av at keypa seg inn í vinnuna - tað er dýrt at keypa seg inn í vinnuna, tá man skal gjalda fyri 
væntaðan vinning 12 ár fram.  

Bill Justiniussen hevði ein spurning um vinnuligan dynamikk, sum var svaraður soleiðis:  
 
Ìløgur í nýggja tøkni og í nýggj amboð og í betri leiðsluskipanir kunnu gera, at ein fyritøka kann framleiða 
til minni kostnað (m.a. við fyribyrging av mistøkum og feilum), og at hon samstundis kann framleiða  betri 
góðsku og fáa betri prís. Hetta ávirkar bæði útboðssíðuna og eftirspurnarsíðuna hjá fyritøkuni. Fyri at 
standa seg í kappingini noyðast kappingarneytarnir at gera tað sama – væl at merkja um teir ikki fáa 
vinnustuðul frá tí almenna, herundir ókeypis kvotur. Vinnustuðul beinleiðis ella óbeinleiðis ger tað óneyðugt 
at fremja tillagingar. Tá samfelagið tekur fult brúksgjald fyri at troyta tilfeingið, verður javnari kapping 
millum fyritøkurnar í fiskivinnuni, og eisini fyri fyritøkur í øllum vinnugreinum. Við hesum kemur ein 
dynamikkur, ið gagnar luttakarum í øllum vinnum. 
 
Ruth Vang ein spurning um tvørrandi góðskustýring og lágar fiskaaprísir, sum var svaraður 
soleiðis: 



 
Tað er trupult at svara hví so er. Ein møgulig forkláring liggur í tvørrandi kunnleika til amboð til 
góðskustýring. Ein onnur møgulig forkláring liggur í vinnubygnaðinum. Orsakað av tilfeingisrentuni, sum er 
í vinnuni, er fiskivinnan býtt sundur í nógvar bólkar fyri at tryggja hvørjum bólki part í vinninginum og part 
í vinnuni. Við hesum og øðrum átøkum eru skaptar forðingar, sum køva liðiligheit og dynamikk í vinnuni. 
Fiskakeypararnir hava tí trupult við at avkota krøvini frá vinnuni og noyðast tí at keypa tað sum kann fáast, 
og noyðast tí at gjalda minni, enn um góðskan var javnt góð. Fult tilfeingisgjald og færri forðingar kundu 
eisini á hesum øki skapt meira kapping, dynamikk og betri góðsku við betri prísum. 
 
Bill Justiniussen hevði ein spurning um tilfeingisgjald, sum var svaraður soleiðis:  
 
Spurningurin snýr seg um hvussu fult tilfeingisgjald ásetast.  Besti og bíligasti háttur at áseta brúksgjaldið 
er við at selja rættin á uppboði. Tá Tingið ikki vil hetta, so má tað gerast á annan hátt. Tað vil helst siga, 
at neyðugt verður at royna seg fram, og so hvørt sum royndir verða gjørdar, at gera broytingar í 
ásetingunum, til brúkilig skipan er funnin. Kanska skulu smábroytingar gerast javnan, fyri at fáa eina 
brúkiliga skipan. 
 
 
 
Vegna Búskaparráðið 
 

 
Heri á Rógvi, formaður 
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