
            

Poul Michelsen 

Landsstýrismaður 

 

Svar 

 

upp á 

 

§ 52a-fyrispurning nr. 44/2018 frá Jógvan Skorheim, løgtingsmanni, um fríhandilssáttmála við 

Bretland  

 

Spurningurin var soljóðandi:  

 

 

1. Er nýggi fríhandilssáttmálin við Bretland eitt avrit av undanfarna ES-sáttmála? 

2. Um nei, hvørjar broytingar hevur landsstýrismaðurin samráðst seg til? 

3. Um nýggi fríhandilssáttmálin við Bretland bert er eitt avrit av ES-sáttmálanum, hví hevur 

landsstýrismaðurin ikki brúkt henda gylta møguleika at samráðst seg til ein betri sáttmála? 

4. Hevur landsstýrismaðurin tryggja sær, at sáttmálin verður tikin upp til viðgerðar aftur? 

5. Um ja, nær verður tað? 

 

 

Svar: 

 

Svarað verður undir einum  

Fríhandilssáttmálin millum Føroyar og Stórabretland verður ein sonevnd roll-over avtala, sum hevur 

til endamáls at tryggja framhald av verandi rættindum og skyldum á handilsøkinum sambært galdandi 

handilssáttmála millum Føroyar og ES, sum varð undirritaður 6. desember 1996 – við teimum 

broytingum, sum eru neyðugar. 

 

Við sáttmálanum viðurkenna partarnir, at fríhandilssáttmálin millum Føroyar og ES ikki longur 

verður galdandi fyri viðurskiftini millum Føroyar og Stórabretland, tá Stórabretland fer úr ES, ella tá 

ið ein møgulig skiftistíð ella útinningartíð endar. Hetta er tíðarskeiðið tá ið rættindi og skyldur, 

sambært sáttmálanum millum Føroyar og ES, framvegis eru galdandi fyri Stórabretland, um ES og 

Stórabretland verða samd um eina skiftisavtalu. 

 

Ítøkilig ynski um broytingar í fríhandilssáttmálanum við Stórabretland mugu sum meginregla takast 

upp eftir, at sáttmálin er komin í gildi. Eftir ætlan og sambært sáttmálatekstinum kunnu slíkar 

broytingar gerast í felagsnevndini. Hetta fylgir yvirskipaða leistinum fyri tær fríhandilsavtalur, sum 

Stórabretland ger við triðjalond, sum fyrireiking til at farið verður úr ES. Partarnir hava tó í eini 

felagsyvirlýsing til sáttmálan gjørt semju um, at felagsnevndin fer at eftirmeta, hvørjar fiska- og 

landbúnaðarvørur hava tollfría atgongd til bretska marknaðin.  

 

Landsstýrið fegnast um, at tað við miðvísum arbeiði hevur eydnast at koma framat 

samráðingarborðinum so tíðliga í tilgongdini. Óvissa støðan og stóra arbeiðsbyrðan hjá bretsku 

stjórnini kundu nevniliga hugsast at ávirka raðfestingarnar hjá stjórnini soleiðis, at Føroyar komu at 



standa aftarlaga í røðini, og tí kanska ikki høvdu fingið handilsviðurskiftini upp á pláss áðrenn Brexit, 

við teimum óhepnu avleiðingum, tað hevði havt við sær fyri føroyska vinnu.   

 

Meginparturin av gamla og kenda útflutninginum av botnfiskasløgum hevur tollfría atgongd til ES-

marknaðin sambært galdandi sáttmála. Tó eru avmarkingar á lidnum vørum, eins og kvotur á ávísum 

fiskasløgum. Fyri uppsjóvarfisk er eisini tollfrí atgongd fyri somu vørur sum í botnfiskinum, t.d. 

rundan, flaktan og royktan fisk. Tó eru størri avmarkingar fyri lidnar uppsjóvarvørur.   

 

Tað er uppgávan hjá felagsnevndini at tryggja, at sáttmálin virkar á nøktandi hátt, tá hann kemur í 

gildi, og felagsnevndin hittist árliga at meta um, hvussu sáttmálin roynist. Landsstýrið fer at heita á 

bretskar myndugleikar um at fara til verka í felagsnevndini sum skjótast eftir, at sáttmálin kemur í 

gildi. 

 

Landsstýrismaðurin hevur í dag ráðført seg við Løgtingsins Uttanlandsnevnd um sáttmálan, sum eftir 

ætlan verður undirritaður síðst í hesum mánaðinum. Undirritaði sáttmálin verður síðani lagdur fyri 

Løgtingið til góðkenningar. Hetta verður væntandi í februar. 

 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 25. januar 2019  
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