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Uppskot til 

 

Kunngerð 

 

um 

 

 um útbjóðing av aliloyvum  

 

Við heimild § 5, stk. 2, § 6, stk. 2-4, § 6 a, 

stk. 1 og stk. 2 og § 24 í løgtingslóg um 

aling av fiski v.m., sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 50 frá 30. apríl 2018, 

verður ásett: 

Alifirðir 

§ 1. Søkjast kann um aliloyi á fylgjandi 

alifirðum: 

1) Kaldbaksfjørður, sbr. § 6, nr. 3 í 

kunngerð um tillutan av aliloyvum 

(tillutanarkunngerðin) til:  

a. Aling á landi av matfiski av 

laksi og sílum. 

b. Aling á sjónum av matfiski 

av laksi og sílum við 

nýggjari tøkni 

(menningarloyvi). 

c. Aling á sjónum av matfiski 

av laksi og sílum. 

d. Taraaling á sjónum. 

e. Tvískeljaaling á sjónum.  

2) Eystan fyri Nólsoynna, sbr. § 6, nr. 

6 í tillutanarkunngerðini, til: 

a. Aling á sjónum av matfiski 

av laksi og sílum við 

nýggjari tøkni 

(menningarloyvi). 

3) Gøtuvík, sbr. § 6, nr. 3 í 

tillutanarkunngerðini. 

a. Taraaling á sjónum. 

b. Tvískeljaaling á sjónum.  

4) Skálafjørður, sbr. § 6, nr. 5 í 

tillutanarkunngerðini. 

a. Taraaling á sjónum. 

b. Tvískeljaaling á sjónum.  

5) Funningsfjørður, sbr. § 6, nr. 3 í 

tillutanarkunngerðini. 

a. Taraaling á sjónum. 

b. Tvískeljaaling á sjónum.  

§ 2. Á hvørjum alifirði, nevndur í § 1,   

verður bert givið eitt aliloyvi til: 

1) Aling á landi av matfiski av laksi 

og sílum. 

2) Aling á sjónum av matfiski av laksi 

og sílum við nýggjari tøkni 

(menningarloyvi). 

3) Aling á sjónum av matfiski av laksi 

og sílum. 

4) Aling av tvískeljum. 

5) Aling av tara. 
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Almenn lýsing av útbjóðing 

§ 3. Heilsufrøðiliga starvsstovan stendur 

fyri almennnu lýsingini av útbjóðingini av 

aliloyvum, nevnd í § 1. 

Stk. 2. Søkjast kann um aliloyvi, tá 

Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur lýst 

útbjóðingina eftir stk. 1. 

Stk. 3. Áðrenn lýst verður um útbjóðing av 

aliloyvum til aling av tvískeljum, ger 

Heilsufrøðiliga starvsstovan kanningar við 

atliti at matvørutrygd. 

 

 

Viðgerð og tillutan 

§ 4. Fyri viðgerð og tillutan av aliloyvum 

galda reglurnar í kunngerð um tillutan av  

aliloyvum. 

Stk. 3. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann  

umframt eftir kunngerð um tillutan av 

aliloyvum í lýsingini eftir § 3 eisini seta 

treytir, metingarstøði og krøv um 

upplýsingar eftir hesi kunngerð.  

Menningarloyvi 

§ 5. Nærri reglur um menningarloyvi eru 

ásettar í § 18 í kunngerð um tillutan av 

aliloyvum. 

Serliga um Kaldbaksfjørð 

§ 6. Verður loyvi givið til aling sbrt. § 1, 

nr. 1, litra c, kann ikki verða givið aliloyvi 

sbrt. § 1, nr. 1, litra a-b, til annan alara enn 

alara sbrt. § 1, nr. 1, litra c. 

Stk. 2. Avgerð um, hvørt § 1, nr. 1, litra c, 

skal verða nýtt, verður tikin eftir, at 

umsóknir eru komnar inn eftir eini meting 

við atliti at djórasjúkum og sjúkum hjá 

algum og við atliti at umhvørvi og 

optimalari nýtslu av aliøkjum. 

Stk. 3. Verður avgerð tikin um, at § 1, nr. 

1, litra c, skal verða nýtt, verður aliøki 

bjóðað út og latið móti viðurlagi, sum 

verður ásett nærri í útbjóðingini. 

 

Ígildiskoma 

§ 7. Henda kunngerð kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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