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Tygara skriv: 10/2018   

 
 
 
Svar til § 52a fyrispurning nr. 10/2018 frá Kára P. Højgaard, løgtingsmanni 
 
 
Fyrispurningur um partin av føroyska landgrunninum, ið er friðaður fyri trolveiðu, 
settur landsstýrismanninum í fiskivinnumálum, Høgna Hoydal (at svara skrivliga 
eftir TS § 52a)  
 
1. Meira enn helmingurin av føroyska landgrunninum er friðaður fyri trolveiðu. Kann 

landsstýrismaðurin upplýsa, hvørjar kanningar eru gjørdar hesi árini at staðfesta 
avleiðingarnar? 

 
2. Hevur friðingin virkað eftir ætlan, hvørjar eftirmetingar eru gjørdar, hevur meira fiskur 

hevur verið á trolfríu/stongdu leiðunum kring Føroyar, í mun til leiðirnar, har tað er 
loyvt at fiska?  

 
3. Hvørjar royndir eru gjørdar á Føroyabanka við línu síðan 2013, tá ein glastrevja-

útróðrarbátur gjørdi 4 sera góðar royndartúrar á Bankanum?  
 
4. Hví bleiv landsynningshornið á Føroyabanka friðað fyri veiðu við gørnum eftir 

svartkalva, eru ætlanir um aftur at opna kassan?  
 

5. Skip sum royna eftir svartkalva hava eitt ynski um at sleppa at royna inn á 400 metra 
dýpi ella grynri. Hví er ásetingin 500 metrar og kann væntast, at teirra ynski verður 
gingið á møti? 

 
 
SVAR: 
 
Til nr. 1. 
Ein nevnd við umboðum frá Havstovuni, Vinnuni og Fiskiveiðieftirlitinum varð sett og 
biðin um “at gera eina meting av verandi skipan við friðaðum/stongdum økjum”. Í 
frágreiðingini “Meting av friðaðum og stongdum økjum”, sum var latin Fiskimálaráðnum í 
november 2014, var greining gjørd við støði í yvirlitstrolingunum hjá Magnusi Heinasyni 
frá 1996 til 2014.  
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Til nr. 2. 
Áðurnevnda kanning staðfesti, at nógvar leiðir eru friðaðar fyri trolveiðu innan fyri 12 fj. 
fiskimarkið, men fáar opnar leiðir vóru at samanbera við. Uttan fyri 12 fj. fiskimarkið var 
møguligt at samanbera stongdar og opnar leiðir. Úrslitini vístu, at tað var nógv meira fiskur 
á teimum stongdu leiðunum í mun til tær opnu leiðirnar.  
 
Fyri tosk var tað yvir seks ferðir so nógvur kynsbúgvin fiskur og yvir tríggjar ferðir so 
nógvur óbúgvin fiskur.  
 
Fyri hýsu var tað yvir seks ferðir so nógvur kynsbúgvin fiskur og 67% meira óbúgvin 
fiskur.  
 
Fyri upsa var tað yvir dupult so nógvur búgvin og óbúgvin fiskur á teimum stongdu 
leiðunum í mun til opnar leiðir (Talva 3.2 í frágreiðingini “Meting av friðaðum og 
stongdum økjum”). Hesi úrslit benda á, at tað er ikki nøkur góð loysn at “velta botnin”. 
 
Til nr. 3. 
Á vári í 2014 varð ein roynd gjørd við sama glastrevjabáti sum í 2013 – M/B Alberg. 
Harumframt var ein roynd gjørd við glastrevjabátinum M/B Slætnatindi í 2018. M/B 
Alberg royndi djúpari enn 150 metrar, og teir stóru húkarnir vóru sirkulhúkar við stødd 15. 
M/B Slætnatindur royndi á øllum dýpum á Føroyabanka, og teir stóru húkarnir vóru stødd 
14. Nakrir fáir smáir húkar, stødd 12, vóru eisini settir. Samlaðu úrslitini fyri allar túrarnar 
og allar húkar undir einum eru víst niðanfyri:  
 

 
 
 
Úrslitini frá línuroyndunum á Føroyabanka vísa, at tað var sera nógv at fáa á fyrsta túrinum 
í januar 2013, meðan samlaða veiðan á hinum túrunum, sum vóru í mai til september, fór 
niður í eina helvt. Nógv varð fingið av skøtu og longu bæði í 2013-14 og í 2018. Nøgdin av 
toski í 2018 var bert umleið ein tíggjundapart av tí, sum varð fingið í 2013-14. Tekin vóru 
um, at meira var at fáa av havtasku og brosmu í 2018 í mun til 2013-14. Havast skal tó í 
huga, at royndin í 2013-14 var djúpari enn 150 metrar, meðan royndin í 2018 var á øllum 
bankanum.  

Línuroyndir á Føroyabanka í 2013, 2014 og 2018 (KG per 1000 húkar)

Úrslit frá M/B Alberg M/B Slætnatindur

2013 2013 2013 2013 2014 2018 2018 2018 2018

Húkastødd: 15 15 15 15 15 14 14 14 14

Húkatal: 3300 4800 4800 6400 6300 5400 19410 7900 5450

Fiskaslag Januar Mai Juli Sept Mai Mai Juni August Sept

Hýsa 343 69 7 6 104 17 59 26 86

Toskur 1209 302 345 210 81 28 14 34 13

Longa 836 756 914 772 454 543 866 737 1007

Skøturavar 774 332 486 467 370 430 314 575 239

Kalvi 0 139 192 87 170 82 67 5 23

Havtaska 24 3 3 2 13 17 59 26 86

Upsi 23 14 3 0 3 2 3 2 4

Brosma 6 0 0 0 0 86 140 74 149

Tilsamans 3215 1614 1951 1545 1196 1205 1522 1478 1608
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Leggjast kann aftrat, at yvirlit yvir úrslit frá yvirlitstrolingunum á Føroyabanka hjá Magnusi 
Heinasyni eru at síggja á heimasíðuni hjá Havstovuni – www.hav.fo. Tey úrslitini vísa, at 
tað framvegis er lítið av toski á Føroyabanka í 2018. 
 
Til nr. 4. 
Føroyabanki hevur seinastu árini verið friðaður fyri øllum veiðiháttum. Fyrst við lógini um 
vinnuligan fiskiskap og nú við kunngerð við heimild í sjófeingislógini. Tó er loyvt at royna í 
einum geira á sunnara kanti á Bankanum ein part av árinum. Somuleiðis heimilar lógin 
landsstýrismanninum at loyva tíðaravmarkaðari veiðu við snellu, snøri ella tráðu á 
Bankanum. 
 
Garnaskipini hava ikki loyvi at royna við gørnum eftir havtasku og svartkalva á 
Føroyabanka, íroknað í geiranum í sunnara kantinum. Við støði í skjølunum hjá 
Fiskimálaráðnum ber ikki til at siga, hví so er. Staðfestast kann bert, at hetta síðani 2003 
hevur verið ein partur av regluverkinum, sum skipar fiskiskapin eftir havtasku og svartkalva 
við gørnum í føroyskum sjógvi. 
 
Garnaskip hava fyrr roynt í einum lítlum øki í sunnara kanti á Bankanum, sum nú er stongt 
fyri gørnum.  
 
Fiskimálaráðið fer at taka málið um at opna kassan fyri veiðu við gørnum upp, tá 
spurningar um at broyta regluverkið í fiskiskapi við gørnum eftir havtasku og svartkalva í 
føroyskum sjógvi verða viðgjørdir. 
 
Til nr. 5. 
Reglan um, at loyvt er ikki at royna við gørnum eftir svartkalva á leiðum, har dýpið er 500 
metrar ella grynri, hevur verið galdandi øll árini, síðani fiskiskapurin eftir svartkalva við 
gørnum hevur verið loyvdur í føroyskum sjógvi. Hetta var ásett í kunngerðunum frá 1994 
og 1995 um royndarfiskiskap eftir svartkalva við gørnum á ytru landleiðini, og hevur verið 
skipanin, síðani fyrsta kunngerðin um fiskiskap eftir havtasku og svartkalva á ytru 
landleiðini varð lýst á heysti í 1995.  
 
Ásetingarnar um leiðir, har loyvt er at royna eftir svartkalva, eru broyttar nakað síðani 1995, 
men ásetingin um 500 metrar hevur verið óbroytt. Hví dýpið júst er sett til 500 metrar, sæst 
ikki beinleiðis í skrásettu skjølunum hjá Fiskimálaráðnum. Men yvirhøvur bendir alt á, at 
avmarkingarnar fyri, hvar loyvt er at royna við gørnum, eru gjørdar fyri at minka um 
líkindini fyri hjáveiðu av toski, og fyri at halda ymiskan reiðskap og ymiskar veiðihættir 
atskild. Nevnast kann til dømis, at garnafriðingin á Íslandsrygginum er gjørd fyri, at 
botntrol og gørn ikki skulu koma upp í rasshaft hvør av øðrum. 
 
Í løtuni eru ongar ítøkiligar ætlanir um at broyta 500 metra ásetingina fyri svartkalva í 
garnakunngerðini. 
 
 
 

Høgni Hoydal 
landsstýrismaður 


