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Svar til § 52a fyrispurning nr. 63/2019 frá Jóhannis Joensen, løgtingsmanni 
 
Fyrispurningur um rávøru og rávørugóðsku, settur landsstýrismanninum í 
fiskivinnumálum Jacobi Vestergaard (at svara skrivliga eftir TS §52 a) 
 
1. Kann landsstýrismaðurin greiða frá, hvussu góðskan er á fiski, sum kemur um 

føroyskan kaikant, samanborið við grannalond okkara t.d. Ísland?  
2. Hvat heldur landsstýrismaðurin skal til fyri at betra um rávørugóðskuna?  
3. Hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at seta átøk í verk, sum eggja fiskiskipunum til at 

gera styttri túrar og soleiðis koma inn við feskari fiski?  
4. Hvørjar avbjóðingar sær landsstýrismaðurin fyri sær í sambandi við, at føroysk skip í 

størri mun skifta siðbundnu línuskipini út við frystilínuskip? 
5. Hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at tryggja, at allur botnfiskurin verður 

atkomuligur hjá føroyskum ráfiskakeyparum? 
 
 
Svar: 
 
Til spurning 1-3 
Spurningarnir 1-3 snúgva seg um góðsku á fiski.  
Viðurskifti viðvíkjandi góðsku á fiski eru fevnd av matvørulóggávuni (løgtingslóg nr. 58 frá 
26. mai 2010 um matvørur v.m.) og kunngerð nr. 161 frá 18. desember 1995 um 
heilsufrøðiligan rakstur, viðgerð av fiski og fiskaúrdrátti og løggilding av fiskiførum.  
 
Nevnda lóg og kunngerð eru undir málsræði hjá landsstýrismanninum í umhvørvis- og 
vinnumálum.  
 
Spurningar um góðsku á fiski eiga tí at verða settir landsstýrismanninum í umhvørvis- og 
vinnumálum. 
 
 
Til spurning 4 
Tað eru nú nøkur ár síðani, at føroyskir reiðarar fóru at skifta stállínuskip út við 
frystilínuskip. Landsstýrismanninum tykir, hetta eru viðurskifti, har reiðarar best duga at 
meta um fyrimunir og vansar. Tær útskiftingar, sum vóru um ársskiftið, víkja nakað frá, tí 
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hesi nýggju skipini kunnu virka fiskin til flak umborð. Sjófeingislógin ásetir, at tað ikki er 
loyvt at virka veiðu umborð á fiskiførum undir føroyskum flaggi í føroyskum sjógvi, men 
eisini, at landsstýrismaðurin kann geva undantak frá hesum banni. Fiskimálaráðið hevur 
fingið áheitan um at geva línuskipi undantak at virka veiðu veidda í føroyskum sjógvi 
umborð, men avgerð er ikki tikin í málinum.  
 
 
Til spurning 5 
Hesin spurningur snýr seg um møguligar reglur, sum gera tað møguligt hjá øllum 
ráfiskakeyparum at hava møguleika at keypa fisk, sum er veiddur av føroyskum skipum. 
 
Eftir § 42 í sjófeingislógini kann landsstýrismaðurin gera reglur um, at veiða hjá føroyskum 
fiskifari skal bjóðast út um góðkenda uppboðssølu í Føroyum. Undantikið er tó veiða av 
rættindum latin bólki 5 sambært § 19, stk. 1, nr. 6. Reglurnar skulu áseta, hvørji fiskasløg og 
hvussu stórur partur av veiðuni er fevndur av kravinum, og hvørji tíðarskeið veiðan verður 
gjørd upp. 
 
Í sambandi við viðgerðina av uppskotinum til løgtingslóg um sjófeingi skrivaði minnilutin í 
Vinnunevndini (samgonguumboðini) í álitinum frá Vinnunevndini, at 30% av veidda 
fiskinum skulu seljast umvegis eina góðkenda uppboðssølu við tí endamáli at skapa 
meirvirking og arbeiðspláss kring landið. 
 
Samsvarandi hesum er í umbúnað at áseta reglur um, at avreiðingar av botnfiski hjá 
føroyskum fiskiførum, ið hava fiskað í føroyskum ella íslendskum sjóøki, skulu um eina 
góðkenda uppboðssølu í Føroyum. Í hesum sambandi er eisini í umbúnað at seta treytir 
um, at bert fiskur, ið er farin um eina uppboðssølu í Føroyum, kann verða seldur óvirkaður 
av landinum. 
 
 

Jacob Vestergaard 
landsstýrismaður 


