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Uttanríkis- og vinnumálaráðið 
 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið 

Dagfesting: 19.12.2018 

Mál nr.: Skrivið her 

Málsviðgjørt:  

 

 

 

Uppskot til 

 

Kunngerð 

um 

tillutan av aliloyvum 

 

Við heimild í § 1, § 2. § 4, § 2a § 5, stk. 2, 

§ 6, stk. 2-4, § 6 a, stk. 1 og stk. 2, § 8, stk. 

3, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2 og stk. 3, § 13, § 

14, stk. 4, § 16, stk. 2, § 17, § 18, stk. 3, § 

18 a stk. 7, § 20, § 22, stk. 4,  23, stk. 4, § 

24 í løgtingslóg um aling av fiski v.m., 

sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 50 

frá 30. apríl 2018, verður ásett: 

 

Kapittul 1 

 

Endamál, virkisøki og allýsingar 

 

 

Endamál 

§ 1. Eftir § 1 í alilógini hevur lógin til 

endamáls innan fyri lívfrøðiliga 

burðardyggar karmar, undir hesum við 

atliti at djórasjúkum og umhvørvi og at 

fremja lønsemi og kappingarføri í 

alivinnuni. 

Virkisøki 

§ 2. Kunngerðin er galdandi fyri tillutan, 

broyting, endurnýggjan og uppathald av 

loyvum til aling av laksi og sílum, øðrum 

fiskasløgum enn laksi og sílum umframt 

aling av lin- og krabbadýrum og algum. 

 

 

 

Allýsingar 

§ 3. Í hesi kunngerð skilst við: 

1) Aling: Framleiðsla av djórum, 

algum og plantum, sum liva í vatni 

ella sjógvi (alivirksemi). Sum 

framleiðsla verður roknað øll tiltøk 

til tess at ávirka tyngd, stødd, tal, 

eginleikar ella góðsku. Aling,  

ætlað til hjálparfisk, hjálpardýr ella 

hjálparalga, sbr. nr. 13, er  fevnd av 

allýsingini í 1. pkt. Hjálparfiskur, 

hjálpardýr ella hjálparalga, sum 

verður nýtt sum hjálparamboð í 

sambandi við aðra aling, er ikki 

fevnd av allýsingini í  1. pkt. 

2) Aliloyvi: Loyvi, givið sambært 

alilógini, sum gevur rætt til ávíst 

slag av framleiðslu av ávísum slag  

av fiski, djórum ella algum, í 

ávísum vavi, á einum ella fleiri 

ávísum aliøkjum.  

3) Alifjørður. Ein vík, eitt sund, ein 

fjørður og onnur geografiskt 

avmarkaði sjó- og landaøki, sum 

eru ásett sum alifirðir í fylgiskjali 

1, har tað er ella tað kann verða 

givið loyvi til aling.  
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4) Aliøki. Geografiskt avmarkað øki, 

annaðhvørt á landi ella á sjónum, 

har tað verður søkt um ella er givið 

loyvi til aling. 

5) Laksaalifjørður. Vard sjóøki, sund, 

vík ella fjørður, har tað er ella kann 

verða givið loyvi til aling á sjónum  

av matfiski av laksi og sílum, sbr.  

eru ásettir í skjali 1 C. 

6) Laksaalilovyi. Loyvi til aling av 

matfiski av laksi og sílum á 

laksaalifirðum. 

7) Matfiskur: Fiskur, sum verður 

framleiddur við tí fyri eyga at verða 

slaktaður til forbrúk, og sum ikki 

kemur undir allýsingina av lívfiski 

ella smolti. 

8) Smolt: Rogn, yngul ella á øðrum 

fyrri menningarstigi, sum verður 

framleitt við tí fyri eyga at verða 

flutt til annað aliøki ella annað slag 

av framleiðslu. 

9) Lívfiskur: Fiskur, sum skal strúkast 

ella endurframleiðast á annan hátt. 

10) Lindýr: Kræklingur, krossfiskur, 

sniglar o.a.  

11) Krabbadýr: Øll krabbadýr undir 

hesum hummari og krabbi. 

12) Algur: Ljóssamevnandi 

(fotosyntetiserandi) verur, sum liva 

í vatni ella sjógvi, íroknað 

smáalgur (æti) og stóralgur (tari). 

13) Hjálparfiskur, hjálpardýr ella 

hjálparalga: Fiskur, dýr ella alga á 

øllum menningarstigum, ætlað sum 

hjálparamboð í sambandi við aðra 

aling, t.d. rognkelsi ella kræklingur 

til at tálma sníkum ella taraskjól til 

rognkelsi. 

 

 

Kapittul 2 

 

Økisnýtsla og alifirðir 

 

Økisnýtsla 

§ 4. Í § 6, sbr. fylgiskjal 1 til hesa 

kunngerð, er ásett hvørji land- og sjóøki 

kunnu verða nýtt til aling. 

 

Staðseting á alifirðum av aliloyvum 

§ 5. Loyvi til aling skulu staðsetast á 

einum av teimum alifirðum, sum eru 

nevndir í § 6, og tað kann ikki verða givið 

loyvi til aling uttan fyri nevndu alifirðir.  

Stk. 3. Landsstýrismaðurin avger og ásetur 

nær og á hvørjum alifirðum, tað kann 

verða givið loyvi til aling.  

 

Alifirðir 

§ 6. Alifirðir eru ásettir í skjali 1: 

1) Alifirðir, har tað er ella kann verða 

givið loyvi til aling á 

lívfiskastøðum á landi, eru ásettir í 

skjali 1, litra A. 

2) Laksaalifirðir, har tað er ella kann 

verða givið loyvi til aling á sjónum 

á vardum sjóøki, sundi, vík ella 

firði av matfiski av laksi og sílum, 

eru ásettir í skjali 1, litra B. 

3) Alifirðir, har tað er ella kann verða 

givið loyvi til aling á landi av 

matfiski av laksi og sílum ella av 

øðrum fiskaløgum og til aling av 

reinsifiski, eru ásettir í skjali 1, litra 

C. 

4) Alifirðir til aðra aling enn vanliga 

aling á sjónum av laksi og sílum, 

eru ásettir í skjali 1, litra D.  

5) Alifirðir (havøki), har tað er ella 

kann verða givið loyvi til aling  

uttan fyri vard sjóøki, undir hesum  

sund, vík ella fjørður, til 

menningarloyvi, eru ásettir í skjali 

1, litra E. 

6) Sleppivatn (Put and take-vatn), ið 

er natúrligt ella manngjørt vatn, har 

loyvi kann verða givið til, at fiskur 

verður settur út, fyri at verða 

veiddur til stuttleika, er ásett í 

fylgiskjali 1, litra F. 

 

 

Kapittul 3 

 

Tillutan av aliloyvum 

 

Krav um aliloyvi 
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§ 7. Eingin kann reka alivirksemi uttan 

loyvi. 

Stk. 2. Heilsufrøðliga starvsstovan gevur 

loyvi eftir hesi kunngerð.  

Stk. 3. Loyvi kann verða givið til:  

1) ávíst fiska-, djóra- ella alguslag 

2) ávíst aliøki á einum ávísum alifirði,  

og  

3) annaðhvørt 

a. goymslu og kleking av 

rognum og framleiðslu av 

fyrru menningarstigum, 

sum verður framleitt við tí 

fyri eyga at verða flutt til 

annað aliøki ella annað slag 

av framleiðslu, ella 

b. aling av fiski, lindýrum og 

krabbadýrum, grundað á 

seinna menningarstig. 

Stk. 4. Verður aliøki, sum er tillutað í 

aliloyvinum, víðkað í vídd ella flutt, skal 

loyvishavari søkja um loyvi at broyta. 

 

 

Rættindi 

§ 8. Rættindi, sum verða latin til 

alivirksemi sambært hesi kunngerð, eru 

avmarkað rættindi. Rættindini eru grundað 

á aliloyvið, eru avmarkað av innihaldinum 

í loyvinum og ta til eina og hvørja tíð 

galdandi lóggávu. 

 

 

Almennar treytir fyri tillutan og broyting 

av aliloyvum 

§ 9. Aliloyvi kann verða givið, um:  

1) Tað er ráðiligt við atliti at sjúkum 

hjá fiski, djórum og algum og við 

atliti at umhvørvi. 

2) Tað er gjørd ein avvigan av 

økisáhugamálum við serligum 

denti á:  

a. Tørvin hjá umsøkjaranum á 

vídd á aliøki til ætlaðu 

alingina. 

b. Nýtslu av økinum til annað 

alivirksemi. 

c. Aðra nýtslu av økinum. 

d. Verndaráhugamál, sum ikki 

eru nevnd í nr. 4. 

3) Tað eru givin tey loyvi, sum 

krevjast eftir: 

a. Løgtingslóg um 

umhvørvisvernd. 

b. Løgtingslóg um 

djórasjúkur, sbr. kapittul 2 í 

kunngerð um stovnan og 

sjúkufyribyrgjandi rakstur 

av alibrúkum.  

c. Løgtingslóg um matvørur. 

4) tað ikki stríðir ímóti 

a. byggisamtyktum og 

býarplanum smbrt. 

løgtingslóg um býarskipanir 

og byggisamtyktir. 

b. Avgerðum um verndartiltøk 

eftir løgtingslóg um 

náttúrufriðing.  

c. Avgerðum um verndartiltøk 

eftir løgtingslóg um 

fornminni. 

d. Ætlanum hjá landinum fyri 

virksemi á firðum og 

sundum. 

Stk. 2. Heilsufrøðiliga starvsstovan tekur 

avgerð eftir eini samlaðari meting. 

 

Loyvi til aling av ávísum fiska-, djóra- ella 

alguslag 

§ 10. Loyvi kann bert verða givið til aling 

av einum ávísum djóra- ella alguslag. 

Loyvi til at ala tvey ella fleiri djóra- ella 

algusløg kann verða latið eftir umsókn fyri 

hvørt slagið sær. 

Stk. 2. Loyvi til ávíst djóra- ella alguslag 

kann ikki verða broytt til annað djóra- ella 

alguslag uttan nýggja umsókn, tillutan og 

nýtt aliloyvi. 

 

Aliøki 

§ 11. Loyvi kann verða givið til aling á 

einum ávísum aliøki. 

Stk. 2. Heilsufrøðiliga starvsstovan avger í 

einstaka loyvinum, hvussu stór samlaða 

víddin á aliøkinum ella aliøkjunum skal 

vera, og avger á hvønn hátt einstaka 

aliøkið skal staðsetast. Á sjónum skal 

staðsetingin av einstaka aliøkinum ásetast 

við tilvísing til knatstøður og kortskjøl. 

Aliøki á landi kann verða avmarkað til eitt 



 

4 

 

ella fleiri matrikulnummur, ella til ávísan 

part av einum ella fleiri matrikulnumrum. 

Stk. 3. Aliøki kann eftir umsókn verða 

broytt, ella annað aliøki verða tillutað í 

staðin fyri ella afturat verandi aliøki, um 

hetta kann grundgevast rakstrarliga. 

Áseting í § 9 verður nýtt samsvarandi. 

Stk. 4. Loyvi kann verða givið til aling av 

meira enn einum djóra- ella alguslag á 

sama aliøki. 

 

Tíðaravmarking 

§ 12. Laksaaliloyvi, lívfiskaloyvi og 

smoltloyvi verða avmarkað til 12 ár, men 

kunnu, um serligar orsakir er til tað, verða 

avmarkað til styttri tíðarskeið.  

Stk. 2. Tíðaravmarking fyri onnur loyvi 

enn tey í stk. 1 nevndu, verður ásett í 

einstaka loyvinum. 

 

Aling á vøtnum og byrgingum 

§ 13. Tað kann ikki verða givið loyvi til 

aling á vøtnum og byrgingum. 

 

 

Smoltaling og aling av lívfiski á sjónum 

§ 14. Loyvi kann ikki verða givið til aling 

av smolti og lívfiski á sjónum. 

Stk. 2. Landsdjóralæknin kann, um serligar 

umstøður eru, geva undantaksloyvi til 

aling á sjónum av lívfiski, og kann seta 

treytir um m.a. nøgdar- og tíðaravmarking. 

 

Laksaaliloyvi 

§ 15. Á sama laksaalifirði kann bert verða 

givið eitt laksaaliloyvi. 

 

Loyvi til aling á landi 

§ 16. Á landi kann verða givið loyvi til 

aling av laksi og sílum  

1) á einum ávísum øki og 

2) annaðhvørt til 

a. aling av smolti 

b. aling av matfiski, ella 

c. aling av lívfiski. 

Stk. 2. Á einum laksaalifirði kann til tað 

felagið, sum hevur laksaalilovyi á 

firðinum, verða givið loyvi til aling á landi 

av matfiski av laksi og sílum og øðrum 

fiskasløgum og til aling av smolti og 

reinsifiski. 

Stk. 3. Á einum laksaalifirði, kann til 

annað alifelag enn felagið, sum hevur 

laksaalilovyi, verða givið loyvi til aling á 

landi av laksi og sílum, um hetta virksemið 

ikki er til ampa fyri virksemið sambært 

laksaaliloyvi. 

 

Aling á sjónum av tviskeljum og algum á 

laksaalifirðum 

§ 17. Á einum laksaalifirði kann til tað 

felagið, sum hevur laksaalilovyi á 

firðinum, verða givið loyvi til aling á sama 

laksalaifirði til aling av skeljum og algum. 

Stk. 2. Til annað alifelag enn tað, sum 

hevur laksaalilovyi á firðinum, kann verða 

givið loyvi til aling av tvískeljum og 

algum, um hetta virksemið ikki er til ampa 

fyri virksemið sambært laksaaliloyvi. 

 

 

Menningarloyvi 

§ 18. Menningarloyvi skal viðvirka til at 

menna tøkni til frama fyri alla alivinnuna. 

Stk. 2. Umsøkjari kann fáa loyvi til aling 

av matfiski til verkætlanir, sum kunnu 

viðvirka til at menna tøkni, og sum hava 

við sær týðandi innovasjón og íløgur. 

Endamálið er at skapa karmar fyri, at 

nýggj vitan og verandi vitan frá gransking 

ella frá praktiskum royndum kann verða 

nýtt til at menna nýggja tøkni, sum kann 

verða við til at loysa umhvørvis- og 

økisavbjóðingar í alivinnuni, m.a. við 

konstruksjón av prototypum og 

testútbúnaði og fullskala 

royndarframleiðslu. 

Stk. 3. Menningararbeiðið skal vera 

munandi øðrvísi enn verandi kunnleiki og 

tøkni á aliøkinum, og sum er vanlig í 

vinnuligum rakstri, og skal ikki bert vera 

eitt natúrligt framhald av tí, sum hevur 

verið nýtt. 

Stk. 4. Umsøkjari skal skjalprógva, hvussu 

felagið kann røkja teir fakligu førleikar, 

sum eru neyðugir fyri at lúka endamálið í 

stk. 1 og stk. 2. Verkætlanin skal hava 

viðkomandi fakligar førleikar fyri at 

gjøgnumføra verkætlanina. 
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Stk. 5. Menningarætlanin skal 

skjalprógvast á ein metodiskt ráðiligan 

hátt. Kunnleikin skal vera allari vinnuni at 

frama. 

Stk. 6. Í sambandi við tillutan av loyvi, 

skal tað ásetast, eftir samskifti við 

umsøkjara, hvussu loyvishavari skal geva 

frágreiðing til Heilsufrøðiligu 

starvsstovuna um gongdina viðvíkjandi 

verkætlanini. Tað skulu ásetast málkriteriir 

fyri, nær verkætlanin skal metast at vera 

framd. 

Stk. 7. Í loyvinum skal ásetast 

tíðaravmarking. Í metingini av 

tíðaravmarking skal eisini leggjast dentur á 

tíðarætlanina fyri verkætlanini. 

Stk. 8. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann 

eftir tørvi fáa sær uttanhýsis ráðgeving og 

metingar frá ráðgevarum við viðkomandi 

førleikum.  

Stk. 9. Umsøkjari rindar fyri kostnaðin av 

viðgerð av menningarloyvum. 

Stk. 10. Aling á landi av matfiski er ikki 

fevnd av reglunum í hesi áseting. 

Stk. 11. Á einum laksaalifirði kann 

menningarloyvi ikki verða givið einum 

øðrum alara enn laksalara, sum 

frammanundan hevur laksaaliloyvi á 

firðinum.   

 

Viðurlag fyri laksaaliloyvi 

§ 19. Viðurlag verður ásett í sambandi við 

útbjóðing av laksaaliloyvi. 

 

Leingjan av verandi aliloyvum 

§ 20. Lovishavari skal í góðari tíð, áðrenn 

ásetta loyvistíðin er úti, eftir nærri áseting 

frá Heilsufrøðiligu starvsstovuni, søkja 

um, at loyvistíðin verður longd. 

Stk. 2. Loyvistíðin kann verða longd, um 

um loyvishavarin hevur lokið tær í 

loyvinum ásettu treytirnar, og um leingjan 

av loyvinum ikki stríðir ímóti: 

1) Byggisamtyktum og býarplanum 

smbrt. løgtingslóg um býarskipanir 

og byggisamtyktir.  

2) Avgerðum um verndartiltøk eftir 

løgtingslóg um náttúrufriðing.  

3) Avgerðum um verndartiltøk eftir 

løgtingslóg um fornminni. 

4) Atlanum hjá landinum fyri 

virksemi á firðum og sundum. 

Stk. 3. Í metingini eftir stk. 2 skal dentur 

leggjast á, at felagið hevur havt loyvi. 

  

Minstukrøv til umsóknir 

§ 21. Til umsóknir um loyvi til aling skal 

nýtast oyðublað, sum Heilsufrøðiliga 

starvsstovan hevur ásett. 

Stk. 2. Umsóknir um aliloyvi skulu 

innihalda tær upplýsingar, sum nevndar 

eru í fylgiskjali 2.  

Stk. 3. Nærri krøv til upplýsingar í umsókn 

verða ásett í oyðublaðnum hjá  

Heilsufrøðiligu starvsstovuni, sbr. stk. 1. 

Stk. 4. Verður umsókn ikki latin inn á 

oyðublaði, sbrt. stk. 1, og inniheldur 

umsóknin ikki tær upplýsingar, sum ásettar 

eru í oyðublaðnum, fær umsøkjarin 

innanfyri nærri ásetta freist møguleika at 

lata inn fullfíggjaða umsókn. Verður 

fullfíggjað umsókn ikki latin inn innan 

ásettu freistina, verður umsóknin avvíst 

uttan nærri viðgerð. 

 

Kapittul 4 

Broyting og afturtøka av aliloyvi 

 

§ 22. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann 

broyta ella taka aftur aliloyvi:  

1) Um týðandi fortreytir, sum 

aliloyvið er grundað á, eru broyttar.  

2) Um aliloyvið er í stríð við 

økisætlanir og verndartiltøk, sbr. § 

6, stk. 1, nr. 4 og § 11 í alilógini. 

3) Um grov brot ella endurtikin brot 

verða framd á ásetingar í hesi 

kunngerð, ásetingar í alilógini ella 

aðrar ásetingar, settar við heimild í 

alilógini. 

4) Um aliloyvi ikki verður brúkt ella 

bert verður brúkt í avmarkaðan 

mun, sbr. stk. 2-3. 

5) Um loyvi ella góðkenning, sbr. § 6, 

stk. 1, nr. 3, ella at tað eftir tí 

lóggávu, sum er nevnd í § 6, stk. 1, 

nr. 3, er sett bann ella líknandi 

tiltøk í verk soleiðis, at loyvið ikki 

kann verða nýtt. 
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6) Um alingin er til ampa fyri 

alivirksemið, sbr. § 4, stk. 4, nr. 2 í 

kunngerðini, og stk. 6 í hesi 

áseting. 

Stk. 2. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann 

taka aliloyvi aftur, um virksemi innan tvey 

ár aftaná, at loyvi er givið, ikki er byrjað 

við meira enn einum triðingi av ætlaðari 

framleiðslu sambært umsókn um aliloyvi. 

Tað sama er galdandi, um tað seinni í 

einum tíðarskeiði upp á tvey ár ikki hevur 

verið virksemi við meira enn einum 

triðingi av ætlaðari framleiðslu sambært 

umsókn um aliloyvi. 

Stk. 3. Brakklegging millum 

framleiðsluumfør og kravd brakklegging 

orsakað av sjúku, verður ikki roknað upp í 

tvey-ára tíðarskeiðið í stk. 2. 

Stk. 4. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann í 

øðrum førum, enn teimum í stk. 3 nevndu, 

veita undantak t.d. í førum, har farið er 

undir virksemið, men serligar orsakir eru 

fyri, at tað er minni virksemi enn ætlað, og 

útlit eru til, at virksemið innanfyri rímiliga 

tíð, sum Heilsufrøðiliga starvsstovan 

ásetur, økist sambært ætlaðari framleiðslu 

sambært umsókn um aliloyvi. 

Stk. 5. Avhendan av loyvi til nýggjan 

loyvishavara hevur ikki við sær avbrot í 

freistunum í hesi áseting. 

Stk. 6. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann 

krevja, at aliøki á sjónum til aling av 

øðrum sløgum, sbr. § 4, stk. 4, nr. 2, litra 

d, verður flutt, um hetta er til ampa fyri 

felagið, sum hevur loyvi á alifjørðinum til 

aling á sjónum av matfiski av laksi og 

sílum. 

Stk. 7. Aliumsitingin kann broyta ella taka 

aftur aliloyvi, um tað ikki hevur verið 

brúkt ella bert hevur verið brúkt í 

avmarkaðan mun í 2 ár. 

 

§ 23. Broyting ella afturtøka av aliloyvi 

kann gerast tíðaravmarkað. 

Tíðaravmarkingin kann gerast treytað av, 

at ávís viðurskifti verða fingin í rættlag. 

 

Kapittul 5 

Eftirlit, kæra, revsing og ígildikoma 

 

§ 24. Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur 

eftirlit við og tekur avgerðir fyri at fremja 

ásetingarnar í og sambært hesi kunngerð. 

 

Kæra 

§ 25. Avgerð, tikin av Heilsufrøðiligu 

starvsstovuni sambært hesi kunngerð, kann 

kærast til Vinnukærunevndina. 

 

Revsing 

§ 26. Brot á hesa kunngerð verður revsað 

við bót. 

 

Gildiskoma 

§ 27. Henda kunngerð kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjal 1 

Alifirðir 

 

A. Lívfirðir, har tað er givið ella kann verða givið loyvi til aling av lívfiski á landi  

1) Skopunarfjørður, soleiðis avmarkaður: Við beinum linjum millum hesi staðarnøvn: 

Trøllhøvdi, Hælurin syðst á Hesti, Kirkjubønes syðst á Streymoynni, Borðan syðst á 

Nólsoynni og Skálhøvdi við bygdina Skálavík á Sandoynni. 
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B. Alifirðir, har tað er ella kann verða givið loyvi til aling á sjónum av matfiski av 

laksi og sílum 

1) Hvannasund suður, soleiðis avmarkað: Hvannasund sunnanfyri byrgingina ímillum 

Viðoynna og Borðoynna. Íroknað alifjørðin Hvannasund suður er Viðvík á Viðoynni. 

2) Hvannasund norður, soleiðis avmarkað: Hvannasund norðanfyri byrgingina ímillum 

Viðoynna og Borðoynna.  

3) Árnafjørður. 

4) Borðoyarvík.  

5) Haraldssund suður, soleiðis avmarkað: Haraldssund sunnanfyri byrgingina ímillum 

Borðoynna og Kunoynna. Íroknað alifjørðin Haraldssund suður er Kalsoyarfjørður 

(C6). Haraldssund norður, soleiðis avmarkað: Haraldssund norðanfyri byrgingina 

ímillum Borðoynna og Kunoynna. 

6) Funningsfjørður og Djúpini norður, soleiðis avmarkað: Frá Risagrøv á Eysturoynni í 

beinari linju móti Gásafjalli á Kalsoynni. 

7) Oyndarfjørður og Djúpini suður, soleiðis avmarkað: Frá Borgini á Eysturoynni í 

beinari linju til bygdina Blankskáli á Kalsoynni.  

8) Fuglafjørður og Leirvíksfjørður norður, soleiðis avmarkað: Frá Galvinum á Kalsoynni 

í beinari linju til Leitið á Borðoynni og í beinari linju til Hagaleiti (brennistøðin) í 

Eysturoynni. 

9) Gøtuvík og Leirvíksfjørður suður. 

10) Lambavík.  

11) Sundini norður: Sundini norðanfyri brúnna ímillum Eysturoynna og Streymoynna.  

12) Sundini suður: Sundini sunnanfyri brúnna ímillum Eysturoynna og Streymoynna. 

13) Kollafjørður, Tangafjørður og økið undir Neslandinum á Eysturoynni. 

14) Kaldbaksfjørður, umframt til menningarloyvi. 

15) Nólsoyarfjørður.  

16) Sandsvágur og Skúvoyarfjørður.  

17) Vestmannasund, soleiðis avmarkað: Suðureftir til beina linju ímillum Tvillingsgjógv í 

Vágum og Skæling á Streymoynni. 

18) Miðvágur-Sandavágur. Íroknað aliøkið Miðvágur-Sandavágur er Vágafjørður og 

Hestfjørður. 

19) Sørvágsfjørður. Íroknað alifjørðin Sørvágsfjørður er økið Vesturi á Víkum. 

20) Trongisvágsfjørður. Íroknað alifjørðin Trongisvágsfjørður er Øravík og 

Hvalbiarfjørður.                                       

21) Hovsfjørður. 

22) Vágsfjørður. Íroknað alifjørðin Vágsfjørður eru Lopransfjørður og Víkarfjørður. 

 

C. Alifirðir, har tað er ella kann verða givið loyvi til aling á landi av matfiski av 

laksi og sílum ella av øðrum fiskaløgum og til aling av reinsifiski 

1) Sandvík. 

2) Fámjin.  

3) Svínoyarvík, umframt til lívfisk á landi. 

 

D. Alifirðir til aðra aling enn vanliga aling á sjónum av laksi og sílum  

1) Skálafjørður.  

 

E. Alifirðir (havøki), har tað kann verða givið loyvi til aling uttanfyri firðir og sund  

1) Eystanfyri Nólsoynna og Rituvík. 
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F. Sleppivatn, ið er natúrligt ella manngjørt vatn, har fiskur verður settur út fyri at 

verða veiddur til stuttleika 

1) Saksun og vøtn omanfyri. 

2) Nesvatn, uttanfyri Nes á Eysturoynni. 

 

 

 

Skjal 2 

Minstukrøv til upplýsingar í umsóknum um alilloyvi 

 

1) Navn á parta- ella smápartafelagi. Er talan um parta-ella smápartafelag undir stovnan, 

skal upplýsast um navn á stovnara ella stovnarum. 

2) Partafelagsnummar. 

3) V-tal. 

4) Heimstaður. 

5) Viðtøkur felagsins. 

6) Í umsóknum um laksaliloyvi upplýsingar um týðandi kapitalpostar, sbr, § 7 í alilógini 

og § 55 í vínnufelagalógini og um kapitalpartar hjá feløgum og persónum, sum ikki 

eru heimahoyrandi í Føroyum, sbr. § 7 a í alilógini.  

7) Slag av alivirksemi:   

a. goymsla og kleking av rognum og framleiðsla av fyrru menningarstigum, sum 

verður framleitt við tí fyri eyga at verða flutt til annað aliøki ella annað slag av 

framleiðslu, ella 

b. aling av fiski, lindýrum og krabbadýrum, grundað á seinna menningarstig. 

8) Framleiðlusnøgd. 

9) Laksaling, nøgd á útseting.  

10) Tørvur á aliøki. 

11) Staðseting av og vídd á aliøkinum, søkt verður um við korttekningum.  

12) Í umsókn um aliloyvi á landi skulu harumframt í umsóknini vera upplýsingar um:  

a. Matr.nr. 

b. Markatalsbygd. 

c. Eigari/eigarar av matr. nr. 

d. Møguligar avtalur um leigu av lendi.  

13) Umhvørviskanningar. 

14) Teknisk lýsing av útgerð og anleggi, sbr. § 9 í alilógini. 

15) Upplýsingar um fakligar førleikar hjá starvsfólki, sum eru ella verða sett, ella 

persónar, sum felagið hevur ella fer at gera avtalu við, sbr. § 16 í alilógini um krøv til 

fakligar førleikar. 

16) Hvussu innaneftirlitið er skipað og um innihaldið í innaneftirlitinum, sbr. § 17 í 

alilógini. 

17) Rakstrar-og fíggjarætlan. 

18) Avtalur við fíggjarstovn um lánsfígging av íløgum og rakstri. 

 

 

Uttanríkis- og vinnnumálaráðið ... desember 2018 

 

 

Poul Michelsen  

landsstýrismaður 
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