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Svar til § 52a fyrispurning nr. 52/2018 frá Bárði Kass Nielsen, løgtingsmanni 
 
Fyrispurningur um íslandskvotuna hjá línuflotanum, settur landsstýrismanninum í 
fiskivinnumálum, Høgna Hoydal (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 
 
1. Nær kann man vænta, at fiskiveiðiavtalan við Ísland fyri árið 2019 er komin upp á pláss? 

2. Hvussu metir landsstýrismaðurin, at politiska støðan er millum grannalondini Føroyar og 
Ísland í dag? 

3. Hvørjar fylgjur vil tað fáa fyri føroyska línuflotan, um hesi skip ikki sleppa í íslendskan sjógv at 
fiska sína íslandskvotu í ár? 

 
Svar: 
 
Til nr. 1. 
Samráðingar hava verið við Ísland síðani á sumri 2018 um eina nýggja rammuavtalu at skipa 
fiskiveiðisamstarvið eftir, men enn er ikki komið á mál. Tingingar hava eisini verið um eina 
fiskiveiðiavtalu fyri 2019, men heldur ikki er komið á mál í teimum samráðingunum. Samband er 
millum partarnar um málið.   
 
Til nr. 2. 
Viðurskiftini millum grannalondini og brøðratjóðirnar Føroyar og Ísland eru serlig og søguliga 
sterk, og í mongum altjóða viðurskiftum draga londini somu línu. Londini hava tó sjálvsagt eisini 
ymisk áhugamál á fleiri økjum og í tvílandasamstarvi, men royna altíð at loysa tey við neyvum og 
virðiligum samráðingum. Seinastu árini hava avbjóðandi samráðingar verið við Ísland, har londini 
hava ymisk áhugamál á fiskivinnuøkinum og viðvíkjandi Hoyvíkssáttmálanum. Hesi mál verða 
eisini mýkt, og roynt verður at finna semju við virðiligum samráðingum til frama fyri langtíðar 
áhugamálini hjá báðum tjóðum.  
 
Til nr. 3. 
Sum spyrjarin vísir á í viðmerkingunum til spurningarnar, hava Føroyar í mong ár kunnað fiskað 
5.600 tons av botnfiski í íslendskum sjógvi. Herav er parturin av toski síðani 2015 tvífaldaður og 
hækkaður upp í 2.400 tons.  
 

 
Høgni Hoydal 
landsstýrismaður 


