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Svar til § 52a fyrispurning nr. 7/2018 frá Bjørn Kalsø, løgtingsmanni 
 
 
Fyrispurningur um menningarkvotur, settur landsstýrismanninum í 
fiskivinnumálum, Høgna Hoydal (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 
 
1. Nær verða tonsini av makreli, sild og svartkjafti í menningarkvotu, sum 

landsstýrismaðurin hevur eftirhildið í fráviki frá serfrøðinganevndini, útlutað? 

2. Hvørjir umsøkjarar fara av verða lívgaðir, um írestandi tonsini verða útlutað? 

3. Fer tilmælið hjá serfrøðingabólkinum at verða neyvt fylgt, ella kann roknast við 
frávikum? 

4. Kann landsstýrismaðurin vísa á grein, stykki ella viðmerkingar í fyrisitingarlógini, sum 
eru atvoldin til, at landsstýrismaðurin ikki hevur fylgt tilmælinum? 

5. Hvussu nógv er fiskað av menningarkvotu higartil? 

 
 
Svar: 
 
Til nr. 1. 
Málið var avgreitt 12. september 2018, tá ískoytisskriv vórðu send umsøkjarunum. 
 
Til nr. 2.  
Umsøkjarar, ið hava fingið játtað makrel-, silda- og svartkjaftakvotu (svartkjaftakvota 2019 
og seinni) fingu játtað 10% (makrel/sild) og 20% av svartkjafti afturat áður játtaðu kvotuni.  
 
Til nr. 3. 
Tilmælið fyri makrel, sild og svartkjaft (svartkjaft 2019 og seinni) er fylgt neyvt. Játtaða 
nøgdin av svartkjafti fyri 2018 er 20% lægri enn tilmælta nøgdin. Mett verður, at tær 
verkætlanir, ið taka støði úr svartkjafti í 2018, kunna mennast við tí nøgd, ið er játtað. 
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Til nr. 4. 
Spurningurin hjá spyrjaranum tekur møguliga støði í avgerðini hjá fyrisitingini um at lata 
ein umsøkjara viðmerkja ávegis avgerðina um júst hansara umsókn, áðrenn endalig avgerð 
varð tikin. 
 
Til hetta er at siga, at sambært § 18, stk. 1 í fyrisitingarlógini má avgerð ikki takast, tá ið ein 
myndugleiki hevur ávísar upplýsingar av stórum týdningi fyri avgerðina, og parturin ikki er 
kunnigur við hetta. Í teimum førum skal parturin hoyrast áðrenn. Hetta er eitt 
grundleggjandi rættsgaranti. Í hesum ítøkiliga førinum metti umsitingin, at talan var um 
tílíkar upplýsingar. Tískil fekk 10. umsøkjarin høvi til at gera sínar viðmerkingar til 
upplýsingarnar. 
 
Til nr. 5. 
Sambært Vørn eru 920 tons av makreli (menningarkvota) veidd tann 21/9-2018. 
 
 
 
 
 

Høgni Hoydal 
landsstýrismaður 

 

 


