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Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

Veiðigjøld fyri fiskiskap (veiðigjaldslógin)  

 

 

Skylda at rinda veiðigjald 

§ 1. Eigari av fiskifari, undir føroyskum 

flaggi, sum veiðir av rættindum, Føroyar 

ráða yvir, skal rinda veiðigjald av veiði av 

makreli, norðhavssild, svartkjafti og 

botnfiski í Barentshavinum. 

  

§ 2. Veiðigjald skal ikki rindast av: 

1. veiði, tá rættindini at veiða eru 

keypt á uppboðssølu og 

uppboðssølugjald skal rindast fyri 

kvotuna, ella  

2. kvotum latnar fiskiførum á 

føroysku landleiðunum, sambært 

§§ 18 og 19 í løgtingslóg um 

sjófeingi ella fiskiførum við 

fiskiloyvi til fiskiskap eftir 

havtasku og svartkalva við gørnum 

á føroysku landleiðunum.  

 

 

 

 

Allýsingar 

§ 3. Í hesi lóg merkir: 

1. Botnfiskur í Barentshavinum: 

Botnfiskur, sum persónur ella felag fær 

loyvi at fiska í  

a. fiskiloyvi til botnfisk í russiskum sjógvi í 

Barentshavinum, 

b. fiskiloyvi til botnfisk í norskum sjógvi 

norðan fyri 62°N ella  

c. fiskiloyvi til botnfisk við Svalbard. 

 

Veiðigjald 

§ 4. Veiðigjaldið verður ásett fyri hvørt 

fiskaslag sær fyri eitt ár í senn, sum eitt 

krónugjald fyri hvørt kilo í rundari vekt.  

§ 5. Veiðigjaldið á makrel, norðhavssild og 

svartkjaft verður roknað eftir ásetingunum í 

§ 9, stk. 1 og 2 og verður lagt á veiði landað 

1. august til og við 31. juli. 
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Stk. 2. Á hvørjum ári, seinast 15. juli, lýsir 

landsstýrismaðurin við kunngerð 

veiðigjaldið fyri makrel, norðhavssild og 

svartkjaft, sum skal vera galdandi 1. august 

til og við 31. juli árið eftir, samanber tó § 7, 

stk 2. 

 

§ 6. Veiðigjaldið á botnfisk í 

Barentshavinum verður roknað eftir 

ásetingunum í § 9, stk. 1 og 3 og verður lagt 

á veiði landað 1. januar til og við 31. 

desember.  

Stk. 2. Á hvørjum ári, seinast 15. desember 

lýsir landsstýrismaðurin við kunngerð 

veiðigjaldið á botnfisk í Barentshavinum, 

sum skal vera galdandi 1. januar til og við 

31. desember, samanber tó § 7, stk. 2.     

 

§ 7. Fer tøka kvotan, sett av til fiskifør undir 

føroyskum flaggi at fiska undir 50% av 

miðal tøku kvotuni sett av til fiskifør undir 

føroyskum flaggi at fiska seinastu 5 árini, 

lækkar veiðigjaldið tað árið kvotan er 

galdandi niður í 50 % av veiðigjaldinum, 

útroknað eftir § 9. 

Stk. 2. Tá staðfestast kann, at tøka kvotan 

sett av til fiskifør undir føroyskum flaggi at 

fiska eitt ár er lægri enn mørkini ásett í stk. 

1, skal landsstýrismaðurin við kunngerð 

lýsa lækkaða veiðigjaldið sbrt. stk. 1. Er 

talan um kvotu av makreli, norðhavssild 

ella svartkjafti, lýsir landsstýrismaðurin 

seinast 15. juli veiðigjaldið sambært stk. 1, 

sum skal vera galdandi frá 1. august til og 

við 31. desember. 

 

§ 8. Tá veiðigjald verður álagt, skulu teir í 

skjali 1 nevndu umrokningarfaktorar nýtast 

til umrokning av fiski og fiskavøru til runda 

vekt. 

 

Útrokning av veiðigjaldi 

§ 9. Veiðigjaldið er tað í skjali 2 ásetta 

prosenti av miðal avreiðingarvirðinum fyri 

hvørt kilo í rundari vekt fyri hvørt fiskaslag 

sær.  

Stk. 2. Miðal avreiðingarvirðið fyri makrel, 

norðhavssild og svartkjaft verður gjørt upp 

fyri hvørt fiskaslag sær við støði í 

avreiðingarprísum og nøgdum í rundari 

vekt fyri nevndu fiskasløg, sum fiskifør 

undir føroyskum flaggi landa feskt óvirkað 

og sum eru avreidd og fráboðað Vørn 1. juli 

árið frammanundan at veiðigjaldið skal 

áleggjast til og við 30. juni sama ár, 

veiðigjaldið skal áleggjast. 

Stk. 3. Fyri botnfisk í Barentshavinum 

verður miðal avreiðingarvirðið gjørt upp 

við støðið í prísum og nøgdum av toski í 

rundari vekt, seldur á almennari 

uppboðssølu í Føroyum 1. desember annað 

árið frammanundan at veiðigjaldið skal 

áleggjast til og við 30. november árið 

frammanundan at veiðigjaldið skal 

áleggjast. Selda nøgdin av fiski og 

fiskavøru skal umroknast til runda vekt eftir 

ásetingunum um umrokningarfaktorar 

ásettir við heimild í løgtingslóg um 

sjófeingi. 

 

Upplýsingarskylda 

§ 10. Tann, sum rekur almenna 

uppboðssølu av fiski í Føroyum skal seinast 

5. desember á hvørjum ári lata Vørn 

upplýsingar um prís og nøgd av toski, 

seldur á uppboðssølu 1. desember árið fyri 

til og við 30. november. Vørn letur 

landsstýrismanninum upplýsingarnar um 

tosk seldan um almenna uppboðssølu 

umroknað til miðal avreiðingarvirði í 

rundari vekt. Fiskur og fiskavøra skal 

umroknast til runda vekt eftir ásetingunum 

um umrokningarfaktorar ásettir við heimild 

í løgtingslóg um sjófeingi.  
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§ 11. Vørn skal seinast 5. juli á hvørjum ári 

lata landsstýrismanninum upplýsingar um 

prís og nøgd í rundari vekt av makreli, 

norðhavssild og svartkjafti, fiskifør undir 

føroyskum flaggi hava landað feskt óvirkað 

og sum er avreidd og fráboðað Vørn 1. juli 

árið frammanundan til og við 30. juni.  

 

 

Innkrevjing 

§ 12. Veiðigjaldið fellur til gjaldingar so 

hvørt, veiðan er landað.  

Stk. 2. Vørn ger upp veiðigjaldið og sendir 

eigara av fiskifari rokning. 

Stk. 3. Gjaldfreistin er 10 dagar eftir 

dagfesting á rokning.   

Stk. 4. Rinda rættindahavarar ikki 

rættstundis, skal renta rindast við 0,7 % fyri 

hvønn byrjaðan mánað.  

 

§ 13. Veiðigjaldið, umframt renta og 

møguligur innheintingarkostnaður kunnu 

verða innheintað við panting. TAKS fremur 

panting eftir reglunum um innheinting av 

skattum, tó er § 7, stk. 1 í lov for Færøerne 

om inddrivelse af skatter og afgifter til det 

offentlige m.m. ikki galdandi.  

 

 

 

 

 

 

Revsiásetingar 

§ 14. Er ikki harðari revsing ásett eftir 

aðrari lóg, verður tann, sum við tí í hyggju 

at sleppa undan at gjalda veiðigjald 

sambært hesi løgtingslóg greiðir rangt frá 

ella á annan hátt gevur villleiðandi 

upplýsingar, tá gjøldini skulu gerast upp 

ella áleggjast, revsaður við sekt ella fongsli 

upp í 2 ár. 

Stk. 2. Er brotið framt av stórum gáloysni, 

er revsingin sekt ella, tá ið talan er um 

skerpandi umstøður, fongsul upp í 4 

mánaðir. 

Stk. 3. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar 

verða revsaðir sambært reglunum í kapitli 5 

í revsilógini. 

 

Gildiskoma 

§ 15. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir at hon er kunngjørd.  

Stk. 2. Veiðigjaldið á makrel, norðhavssild 

og svartkjaft er galdandi fyri veiði landað 

frá og við 1. august 2021. Samstundis fer úr 

gildi § 1, stk. 2, nr. 1 – 3  í løgtingslóg um 

serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, 

norðhavssild og svartkjafti í 2018, 2019, 

2020 og 2021 og botnfiski í 

Barentshavinum í 2020 og 2021.  

Stk. 3. Veiðigjaldið á botnfisk í 

Barentshavinum er galdandi fyri veiði 

landað frá og við 1. januar 2022. 

Samstundis fer úr gildi løgtingslóg um 

serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, 

norðhavssild og svartkjafti í 2018, 2019, 

2020 og 2021 og botnfiski í 

Barentshavinum í 2020 og 2021. 
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Skjal 1 

veiðigjaldstalvur 

 

 
svartkjaftur  norðhavssild 

fiskaprísur veiðigjald   fiskaprísur veiðigjald 

Frá til %   Frá til % 

0,00 1,30 11,0%   0,00 2,50 15,5% 
1,30 1,50 12,0%   2,50 3,00 16,0% 
1,50 1,70 13,0%   3,00 3,50 16,5% 
1,70 1,90 14,0%   3,50 4,00 17,0% 
1,90 2,10 15,0%   4,00 4,50 17,5% 
2,10 2,30 16,0%   4,50 5,00 18,0% 
2,30   17,0%   5,00 5,50 18,5% 

        5,50 6,00 19,0% 
        6,00   19,5% 

              
              
              

makrelur  botnfiskur 

fiskaprísur veiðigjald   fiskaprísur veiðigjald 

Frá til %   Frá til % 

0,00 6,00 17,5%   0,00 13,50 2,50% 
6,00 6,50 18,0%   13,50 14,00 2,75% 
6,50 7,00 18,5%   14,00 14,50 3,00% 
7,00 7,50 19,0%   14,50 15,00 3,25% 
7,50 8,00 19,5%   15,00 15,50 3,50% 
8,00 8,50 20,0%   15,50 16,00 3,75% 
8,50 9,00 20,5%   16,00 14,50 4,00% 
9,00 9,50 21,0%   16,50 17,00 4,25% 
9,50   21,5%   17,00 17,50 4,50% 

        17,50 18,00 4,75% 
        18,00   5,00% 
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Skjal 2 

Umrokningarfaktorar 

 

 

 

 

 

1. Japan-skorin svartkalvi við sporli 

2. Japan-skorin svartkalvi uttan sporl 

3. Japan-skorin kongafiskur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiska- 
Kruvdur, 

við høvdi 

Kruvdur, 
Kruvdur, 

skráskorin 

Japan-

skorin 

Flak við 

skræðu 

& beini 

Flak, 

uttan 

skræðu, 

við beini 

Flak við 

skræðu 

uttan 

bein 

Flak 

uttan 

skræðu 

& bein 

Flak við 

skræðu 

uttan 

ugga 

Flak 

uttan 

skræðu 

& ugga 

Fiska- 

slag 
uttan 

høvd 
mjøl 

Toskur   1,18       1,50       1,80         2,60       2,90       2,95       3,25           

Hýsa   1,14       1,40       1,65         2,65       2,95       2,80       3,15           

Upsi   1,20       1,35       1,60         2,55       2,80       2,85       3,00       3,35       3,80       

Svartkalvi   1,10       1,20        1,43 (1)   1,97       1,97         1,97           

Svartkalvi   1,10       1,20        1,50 (2)   1,97       1,97         1,97           

Longa – 
Blálonga 

  1,20       1,40           2,80       2,80       2,80             

Brosma   1,20       1,40           2,55       2,55         2,55           

Havtaska   1,20       2,80           5,60       5,60         5,60           

Steinb. / 
Liri 

  1,10       1,65           4,08       4,08         4,08           

Hvítingur   1,20       1,40           2,80       2,80         2,80           

Lýsingur   1,20       1,40           2,80       2,80         2,80           

Konga-
fiskur 

  1,20       1,65        1,95 (3)   4,77       4,77         4,77           

Kalvi   1,10       1,35           2,70       2,70         2,70           

Reyð-

sprøka 
  1,10       1,20           2,40       2,40         2,40           

Div. 
flatfiskur 

  1,10       1,20           2,40       2,40         2,40           

Sild   1,00       1,00           2,00       2,00         2,00         5,11 

Makrelur   1,15       1,30           2,60       2,60         2,60         5,11 

Svart-

kjaftur 
  1,20       1,40           2,80       2,80         2,80         5,11 

Hávur   1,10       1,30                       
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Skjal 3 

Umrokningarfaktorar fyri tosk í russiskum sjógvi 

  

1)   Kruvdur, við høvdi 1,18. 

2)   Kruvdur, avhøvdaður, runtskorin 1,50. 

3)   Kruvdur, avhøvdaður, beintskorin 1,55. 

4)   Kruvdur, avhøvdaður, uggaskorin 1,74. 

5)   Flak við skræðu og beinum 2,65. 

6)   Flak, skrædlað, við beinum 2,84. 

7)   Flak, skrædlað, uttan bein 3,25. 

8)   Flak við skræðu, uttan bein 2,95. 

9)   Flak við skræðu, uttan bein, uttan búklepa 3,16. 

10) Flak, skrædlað, uttan bein, uttan búklepa 3,43. 

  

  

  

Umrokningarfaktorar fyri hýsu: 

  

1)   Kruvd, við høvdi 1,14. 

2)   Kruvd, avhøvdað, runtskorin 1,40. 

3)   Kruvd, avhøvdað, beintskorin 1,69. 

4)   Flak við skræðu og beinum 2,76. 

5)   Flak, skrædlað, við beinum 3,07. 

6)   Flak, skrædlað, uttan bein 3,15. 

7)   Flak við skræðu, uttan bein 2,80. 

8)   Flak við skræðu, uttan bein, uttan búklepa 3,01. 

9)   Flak, skrædlað, uttan bein, uttan búklepa 3,28. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

 

Samgongan, hevur sett sær fyri at dagføra skipanina við veiðigjøldum.  

 

Skipanin við uppboðssølum bleiv avtikin við løgtingslóg um sjófeingi, sum varð samtykt av 

løgtinginum 21. desember 2019.  

 

Hetta lógaruppskotið miðar eftir at fremja málið, um at dagføra skipanina við veiðigjøldum, 

soleiðis at tey frameftir fylgja gongdini í vinnuni.  

 

Á hendan hátt kann fiskivinnan undir tryggum kørmum skapa virði til bæði land og vinnu.   

 

1.2. Galdandi lóggáva 

 

Veiðigjøld fyri makrel, norðhavssild, svartkjaft og botnfisk í Barentshavinum eru í dag lýst í 

lógtinglóg nr. 172 frá 2017. Talan er um veiðigjald, har goldið verður eitt kilogjald fyri rættin 

at fiska hvørt fiskaslag. 

 

Higartil hevur tað verið soleiðis, at tað er Løgtingið, sum hevur ásett gjøldini fyri eitt ár í senn.   

 

Fyri 2020 og 2021 eru veiðigjøldini hesi:  

 

1)   1,50 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av makreli, 

2)   0,60 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av norðhavssild, 

3)   0,25 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av svartkjafti, og 

4)   0,50 kr. fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av botnfiski, 

 

Gjaldið er lætt at umsita hjá bæði vinnu og fyristining, við tað at tað bert er treytað av hvussu 

nógv verður fiskað.  

 

Heimaflotin er frítikin fyri veiðigjald. Í lógini verður hetta skilmarkað, sum eigarar av 

fiskiførum á føroysku landleiðunum, sambært §§ 18 og 19 í løgtingslóg um sjófeingi. Hetta 

merkir at makrelur, sum verður latin til hendan bólk, ikki rindar veiðigjald.   

 

Ein atfinning móti verandi skipan, er at lítla gjøgnumskygni fyri hvussu gjøldini vera ásett, og 

hvørji gjøld og treytir eru galdandi fram í tíð. Hetta ger óvissuna í fiskivinnunu størri enn 

neyðugt og ger tað trupult at leggja virksemi til rættis. Somuleiðis hevur verið ført fram, at 

gjøldini vera ásett í mun til, hvat manglar á fíggjarlógini og ikki í mun til støðuna í fiskivinnuni.  

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

 

Hetta uppskotið miðar fram í móti at fáa skipanina við veiðigjaldið í eina fasta legu til gagns 

fyri vinnu og fyrisiting. Lógaruppskotið leggur seg eftir, at veiðigjaldið frameftir verður 

tillagað eftir skipaðum viðurskiftum, sum fylgja umstøðunum í fiskiskapinum. Á tann hátt kann 

størri vissa fáast fyri hvussu veiðigjaldið verður ásett frameftir og minkar óvissuna í 

fiskivinnuni.  
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Hetta ber við sær at veiðigjøld framhaldandi kunnu vera eitt munagott ískoyti til landsbúskapin, 

uttan at taka grundarlagið undan fiskivinnuni.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

 

Skotið verður upp, at skipanin við veiðigjøldum verður avmarkað til tey fiskasløg, sum í dag 

hava eitt ásett veiðigjald. T.e. makrelur, norðhavssild, svartkjaftur og botnfiskur í 

Barentshavinum og við Svalbard.  

Á sama hátt, sum í galdandi lóggávu, skulu rættindi, sum latin vera heimaflotanum eftir hesi 

lóg vera frítikin fyri veiðigjald. Í mun til galdandi lóg vera kvotur, sum vera latnar garnaskipum, 

eisini frítikin fyri veiðigjald. Orsøkin til hetta er, at hesin bólkur av misgáum ikki er við í 

galdandi lógtinglóg nr. 172 frá 2017, um veiðigjøld.  

 

Skipanin fyri makrel, norðhavssild og svartkjaft: 

 

Uppskotið er eitt gjald á hvørt fiskaslag har goldið verður fyri hvørt fiskað kilo. Gjaldið verður 

lýst í juli at vera galdandi frá 1. august til 31. juli árið eftir. Orsøkin til, at skotið verður upp at 

áseta gjaldið um summarið er, at tá er ein natúrligur steðgur í fiskiskapinum eftir 

uppsjóvarfiski, meðan hann um veturin vanliga er í hæddini við ymiskum fiskasløgum. Hetta 

gevur vinnuni vissu fyri, hvussu stórt gjaldið er, tá  fiskiskapurin verður lagdur til rættis fyri 

tær ymsu vertstíðirnar.  

 

Grundarlagið fyri veiðigjaldinum er miðalavreiðingarprísurin fyri óviðgjørdan, feskan makrel, 

norðhavssild og svartkjaft, sum føroysk skip  hava avreitt fyri í tíðarskeiðnum 1. juli til 30. juni 

árið fyri. Ítøkiliga merkir hetta, at bert avreiðingar hjá RSW-skipum (refrigerated sea water) 

verða roknaðar uppí grundarlagið. Hinvegin verða skip, sum virka veiðuna umborð, ikki tikin 

við. Á tann hátt verður veiðigjaldið ikki ávirkað av, at fiskur verður virkaður umborð.  

 

 

Dømi:  

 

Makrel prísurin av óvirkaðum makreli frá 1. juli 2021 til 30. juni 2022 verður 8,20 kr./kg 

 

Sambært fylgiskjali 1 verður veiðigjaldið tá 20%. 

 

Veiðigjaldið frá 1. august 2022 til 31. juli 2023 verður tá: 

 

8,20kr./kg x 20% = 1,65 kr./kg 

 

 

 

Skipanin fyri botnfisk í Barenthavinum og við Svalbard:  

 

Fiskað verður í Barentshavinum og við Svalbard alt árið. Tí verður mælt til, at veiðigjaldið 

verður ásett at galda frá 1. januar til 31. desember, grundað á miðalprísir á fiskamarknaðinum 

1. desember til 30. november árið fyri.    

 

Av tí at fá føroysk skip fiska botnfisk í Barentshavinum og við Svalbard, er ikki mett 

umboðandi at nýta avreiðingarprísir sum grundarlag undir gjaldinum á sama hátt sum við 

uppsjóvarfiski. Harumframt hava skipini í fleiri førum ymiskar framleiðslur umborð, og tí 
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kundi eitt veiðigjald, sum var tengt at avreiðingarvirðinum, skeikla valið millum virðisøkjandi 

virking umborð og á landi. Harumframt verður eisini meira torgreitt hjá myndugleikanum at 

hava eftirlit við ymsum umrokningarfaktorum.  

 

Hóast fiskiskapur eftir toski í Barentshavinum og við Svalbard ikki beinleiðis kann 

samanberast við fiskiskap eftir toski undir Føroyum, verður mælt til at brúka miðal 

avreiðingarprísurin á toski á Fiskamarknaði Føroya sum grundarlag fyri áseting av 

veiðigjaldinum, har prísurin verður umroknaður til krónur fyri hvørt kilo av rundum fiski.  

 

Toskur er tann størsti parturin (umleið 85 %) av botnfiskakvotuni í Barentshavinum og við 

Svalbard, og tí verður avgjaldið fyri tosk eisini nýtt sum avgjald fyri annan botnfisk, hóast 

toskaprísurin vanliga er tann hægsti miðalprísurin fyri hesi fiskasløg.  

 

 

Dømi:  

 

Miðalprísurin fyri tosk, umroknað til rund kilo, sum er seldur á almennum uppboði frá 1. 

desember 2021 til 30. november  2022 er 14,95 kr./kg.  

 

Sambært fylgiskjali 1 veiðigjaldið tá 3,25 %  

Veiðigjaldi fyri botnfisk í Barentshavinum og við Svalbard verður tá:  

14,95 kr./kg x 3,25% = 0,49 kr./kg 

 

 

Veiðigjaldið fellur til gjaldingar so hvørt, veiðan er landað. Vørn ger upp veiðigjaldið og sendir 

eigara av fiskifari rokning. Gjaldfreistin er 10 dagar eftir dagfesting á rokning. Rinda 

rættindahavarar ikki rættstundis, skal renta rindast við 0,7 % fyri hvønn byrjaðan mánað.  

 

 

Trygging fyri stóran niðurskurð í kvotum:  

 

Tilmælt verður, at fer føroyska kvotan undir 50 % av miðal tøku kvotuni til føroysk fiskifør 

seinastu 5 árini, minkar veiðigjaldið niður í 50 % av roknaða gjaldinum fyri tað árið.  

 

Dømi: 

 

Samlaða kvotan eftir makreli, sum er tøk til føroysk skip er árini 2020-2024 er til samans 

500.000 tons, sum svarar til 100.000 tons í miðal hvørt ár. Um makrelkvotan í 2025, sum er 

tøk til føroyska nýtslu er minni enn 50.000 tons, skal gjaldið, sum var ásett um summarið 2024 

minkast við eini helvt frá 1. januar 2025 til 31. juli 2025. Somuleiðis verður veiðigjaldið frá 1. 

august til 31. desember 2025 minka við 50 % í mun til roknaða gjaldið sambært § 9. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

 

Í arbeiðnum at viðgera hesa veiðigjaldsskipan hava luttikið: Fíggjarmálaráðið, Taks, Vørn, og 

umboð fyri Føroya Reiðarafelag og Felagið Nótaskip. Frágreiðing frá arbeiðinum er viðløgd í 

hoyringini.  
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Umframt at vera sent til ummælis hjá áður nevndu stovnum og feløgum verður hetta 

lógaruppskot sent til ummælis hjá: Fiskamarknaði Føroya, Landsbanka Føroya, Føroya 

fiskimannafelagi, Føroya Skipara- og Navigatørfelagi, Maskinmeistarafelagnum, Føroya 

Ráfiskakeypararfelagi, Vinnuhúsinum, Føroya Arbeiðarafelagi, Havnar arbeiðarafelagi, 

Havnar arbeiðskvinnufelagið, Klaksvíkar Arbeiðsmannafelagið og Klaksvíkar 

Arbeiðskvinnufelagið.  

Harumframt verður uppskotið lagt fram til almenna hoyring á ummælisportalinum hjá 

landsstýrinum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógin hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið, tí at lógin ásetur hvussu nógv skal rindast fyri 

veiðirættindini. Øll inntøkan fellur til landskassan. Metingar frá Fíggjarmálaráðnum eru at 

inntøkur landskassans koma at liggja áleið á sama støði, sum tað er ásett í fíggjarlógini fyri 

2021, sum eru 314 mió. krónur íroknað inntøkur frá 3- og 8 ára rættindum, sum vóru seldar á 

uppboði í 2018 og 2019.   

Árligu inntøkur frá veiðigjøldum eru mettar at liggja um 250 mió. krónur við støði í 2021 

kvotum og søguligum prísum.   

 

Av tí at einki er fiska av makreli í ES sjógvi í 2021, verður roknað við einum lægri  miðalprísi 

enn vanligt fyri makrel frá 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Hetta kann ávirka veiðigjaldsinntøkuna 

fyri makrel, so at hon verður minni í 2021 og 2022, orsaka av lága prísinum.   

 

Í 2022 fara 3 ára rættindi, sum vóru seld í 2019 frá at rinda uppboðssølugjald til at rinda gjald, 

sum er ásett eftir hesi lóg. 

 

Í 2026 og 2027 fara 8 ára rættindi, sum vóru seld í 2018 og 2019, frá at rinda uppboðssølugjald 

til at rinda veiðigjald eftir hesi lóg, sum merkir eitt lægri gjald til landið.  

 

Metingar frá Fíggjarmálaráðnum eru, at fíggjarligi missurin fyri landskassan av hesum er áleið 

40 mió. krónur.  

 

Mælt verður til, at hendan skipanin verður eftirmett í 2025, áðrenn uppboðsølugjøldini frá 8 

ára loyvum detta burtur.   

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Áðrenn veiðigjaldið kann ásetast er neyðugt at rokna út miðalprísin fyri feskan óviðgjørdan, 

makrel, norðhavssild og svartkjaft og finna fram miðalprísin fyri tosk, sum er seldur á 

alemennum uppboði í Føroyum, umroknað til rundan fisk. Hesum tekur Vørn sær av.  

 

Eisini er neyðugt at áseta góðkendum uppboðsølum av fiski, um at koma við upplýsingum , 

sum skulu til at rokna út miðalprís fyri rundan tosk.  

 

Veiðigjaldið verður eftir hesi lóg uppkraft  á sama hátt sum í dag, við at Vørn krevur inn gjald 

fyri hvørt fiskað kilo.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, tí at lógin ásetur hvat skal gjaldast fyri 

fiskirættindini.  

 

Lógin hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 
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2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar á tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

 

2.9. Markaforðingar 

Lógaruppskotið elvir ikki til markaforðingar. 

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

 

Lógaruppskotið hevur ásetingarnar um revsing og panting, tað eru tær somu sum eru galdandi 

í dag sambært løgtingslóg nr. 172 frá 2017.  

 

Lógaruppskotið hevur ásetingar um revsing fyri at geva skeivar ella villleiðandiupplýsingar við 

tí í hyggju, at sleppa undan at gjalda veiðigjald eftir lógini. Revsiramman er ásett til sama støði 

sum fyri skattasvik eftir skattalóggávuni. Mett verður rímiligt, at revsingin fyri at geva skeivar 

upplýsingar fyri at sleppa undan at rinda veiðigjald eftir hesi lóg er á sama støði sum skattasvik 

eftir skattalóggávuni.  

 

Verður veiðigjaldið sambært lógaruppskotinum ikki goldið eftir uppkravi frá Vørn, gevur 

uppskotið heimild fyri, at TAKS kann panta veiðigjaldið. TAKS fremur pantingina eftir 

reglunum um innkrevjing av skattum. 

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið ásetur veiðigjald fyri hvørt fiskað kilo av makreli, norðhavssild, svartkjafti og 

botnfiski í Barentshavinum og við Svalbard sambært ásetingunum í § 9 og talvu.  

  

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógin áleggur almennum fiskauppboðssølum at veita Vørn upplýsingar um nøgd og prís, fyri 

sølu av toski.   

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið áleggur landsstýrismanninum í kunngerð at lýsa veiðigjøldini. 
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2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleika atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at lógaruppskoti hevur aðrar avleiðingar.  

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

 

Til § 1 

Skyldan at rinda veiðigjald sambært hesi lóg áliggur eigaranum av fiskifarinum, og er 

avmarkað til veiði av nevndu fiskasløgum.   

 

Til § 2 

Persónar ella feløg, sum á uppboði hava keypt rættindi at veiða, rinda í gildistíðini 

uppboðssølugjald. Tí skal veiðigjald sambært hesi lóg ikki eisini rindast fyri veiðina. Tá 

gildistíðin á uppboðssølurættindunum er runnið, skal veiðigjald rindast sambært hesi lóg.     

 

Veiðigjald skal heldur ikki rindast av kvotum, sum vera latnar til skip í heimaflotanum. Hetta 

er til fiskifør, sum eru fevnd av §§18 og 19 í sjófeingislógini umframt til tey fiskifør, sum 

hava fiskiloyvi til fiskiskap eftir havtasku og svartkalva við gørnum á føroysku 

landleiðunum.  

 

Til § 3 

Allýsingar. 

 

Til §§ 4 – 9 Áseting og útrokning av veiðigjaldinum 

Veiðigjaldið er eitt kilogjald á hvørt fiskaslag. Fyrimunurin við einum kilogjaldi er, at tað er 

einfalt at umsita hjá vinnu og fyrisiting, og tað er eins fyri øll skip. Tað ger, at tann, sum megnar 

at fáa meira burturúr, sjálvur fær vinningin av hesum. 

Tað er nøgdin, sum verður landað, umroknað til runda vekt, sum er grundarlag fyri rindan av 

veiðigjaldinum. 

Kilogjaldið verður ásett sum eitt prosent av einum miðal avreiðingarvirðið. Gjaldið verður 

stigvaksandi soleiðis, at verður miðalprísurin høgur verður lutfalsliga meira goldið í 

veiðigjaldi. Øvugt, er miðalprísurin lágur, verður gjaldið lutfalsliga lægri.  

Fyri upppsjóvarfisk verður gjaldið roknað og ásett í juli mánaði og álagt fyri veiði, sum er 

landað 1. august til og við 31. juli árið eftir. Orsøkin til, at gjaldið verður ásett um summarið, 

er, at tá er ein natúrligur steðgur í fiskiskapinum eftir uppsjóvarfiski, meðan hann um veturin 

vanliga er í hæddini við ymiskum fiskasløgum. Hetta gevur vinnuni vissu fyri, hvussu stórt 

gjaldið er, tá fiskiskapurin verður lagdur til rættis fyri tær ymsu vertíðirnar. 

Grundarlagið fyri útrokningini av veiðigjaldinum á uppsjóvarfisk er miðal avreiðingarprísurin 

fyri óviðgjørdan, feskan makrel, norðhavssild og svartkjaft, sum føroysk skip hava avreitt fyri 

í tíðarskeiðnum 1. juli til 30. juni árið fyri. Hetta merkir, at bert avreiðingar hjá RSW-skipum 

(refrigerated sea water) verða roknaðar uppí grundarlagið. Hinvegin verða skip, sum virka 

veiðuna umborð, ikki tikin við. Á tann hátt verður veiðigjaldið ikki ávirkað av, at fiskur verður 

virkaður umborð. Fiskur sum er heilfrystur umborð verður heldur ikki tikin við í miðalprísin. 

Avreiðingarprísir fáast frá avreiðingarseðlum latnum Vørn fyri avreiðingar 1. juli árið fyri til 

og við 30. juni.   

Grundarlagið fyri veiðigjaldinum á botnfiski í Barentshavinum er miðal avreiðingarprísurin á 

toski seldur á almennari uppboðssølu í Føroyum, har prísurin verður umroknaður til krónur fyri 

hvørt kilo av rundum fiski. Av tí, at fá føroysk skip fiska botnfisk í Barentshavinum, er ikki 

mett umboðandi at nýta hesar avreiðingarprísir sum grundarlag undir gjaldinum. Harumframt 

hava skipini í fleiri førum ymiskar framleiðslur umborð, og tí kundi eitt veiðigjald, sum var 

tengt at avreiðingarvirðinum, skeikla valið millum virðisøkjandi virking umborð og á landi. 

Toskur er tann størsti parturin (umleið 85 %) av botnfiskakvotuni í Barentshavinum, og tí 
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verður avgjaldið fyri tosk eisini nýtt sum avgjald fyri annan botnfisk, hóast toskaprísurin 

vanliga er tann hægsti miðalprísurin fyri hesi fiskasløg.  

Fiskað verður í Barentshavinum alt árið. Tí er veiðigjaldið á botnfisk í Barentshavinum ásett 

at galda frá 1. januar til 31. desember, og verður grundað á miðalprísir á fiskamarknaðinum 1. 

desember til 30. november árið fyri. 

Eitt høgt gjald kann virka serliga tyngjandi, tá ið lítið er at fiska. Minkar tøka kvotan til føroysk 

skip serliga nógv, verður veiðigjaldið tí lækkað í mun til tað krónugjald, sum er útroknað eftir 

§ 9. Lækkar tøka kvotan til føroysk skip niður um 50 % av miðal tøku kvotuni til føroysk skip 

seinastu 5 árini, lækkar veiðigjaldið niður í 50 % av tí gjaldið, sum er útroknað eftir § 9. Eitt 

lægri veiðigjald verður tá galdandi alt kvotuárið. Tá veiðigjaldið á uppsjóvarfisk er galdandi 

frá 1. august til 31. juli og kvotuárið er 1. januar til 31. desember merkir hetta, at eitt lækkað 

veiðigjald skal roknast fyri tíðarskeiðið 1. januar til 31. juli og annað lækkað veiðigjald skal 

roknast fyri tíðarskeiðið 1. august til 31. desember. 

Dømi: 

Samlaða kvotan eftir makreli, sum er tøk til føroysk skip er árini 2020-2024 er til samans 

500.000 tons, sum svarar til 100.000 tons í miðal hvørt ár. Um makrelkvotan í 2025, sum er 

tøk til føroyska nýtslu er minni enn 50.000 tons, skal gjaldið, sum var ásett um summarið 2024 

minkast við eini helvt frá 1. januar 2025 til 31. juli 2025. Somuleiðis verður veiðigjaldið frá 1. 

august til 31. desember 2025 minka við 50 % í mun til roknaða gjaldið sambært § 9. 

 

Kvotan, sum er tøk til fiskifør undir føroyskum flaggi at fiska er kvotan, ið Føroyar árliga seta 

sær av nevndu fiskasløgum, aftaná umbýti við onnur lond. Tað er kvotan, sum er tøk til fiskifør 

undir føroyskum flaggi, íroknað kvota, ið er sett av til hjáveiðu, royndarfiskiskap o.a., 

rannsóknir, vinnuligar royndir og verkætlanir. Talan er um alt, sum er sett av til fiskifør undir 

føroyskum flaggi at fiska.     

 

 

Til § 10 - 11 Upplýsingarskylda 

Upplýsingarskylda verður áløgd Vørn og tí, sum rekur almenna uppboðssølu av fiski í Føroyum 

at veita upplýsingar um avreiðingarprísir, sum á hvørjum ári skulu brúkast sum grundarlag 

undir útrokning av veiðigjaldinum. 

Fiskamarknaður Føroya, sum er góðkendur at halda almenna uppboðssølu av fiski í Føroyum, 

skal eftir ásetingini árliga lata upplýsingar um prís og nøgd av toski, sum er seldur um almennu 

uppboðssøluna. Tað er Vørn, sum skal umroknað seldu nøgdirnar til runda vekt og gera upp 

miðal avreiðingarvirðið út frá upplýsingunum frá almennu uppboðssøluni og lata 

landsstýrismanninum upplýsingarnar. Vørn skal nýta teir umrokningarfaktorar, sum eru ásettir 

við heimild í løgtingslóg um sjófeingi. Fyri tosk veiddur í føroyskum sjógvi eru í dag 

umrokningarfaktorar ásettir í kunngerð nr. 44 frá 2003 um umrokningarfaktorar.  

 

Til § 12 - 13 

Tað er Vørn, sum skal gera upp gjaldið, sum einstaki eigarin av fiskifari skal rinda og sendir 

rokning til eigaran. Í verandi lóg er ásett, at gjaldið skal gerast upp mánaðarliga. Tað verður 

ikki mett neyðugt at áseta í lóg, at gjaldið skal gerast upp fyri ávíst tíðarskeið. Tað er hvør 

landing, sum er grundarlag fyri uppgerð av veiðigjaldinum og Vørn ger í dag upp veiðigjaldið 

so hvørt Vørn fær upplýsingar um landingarnar eftir ásetingunum við heimild í lóg um 

sjófeingi. Rættindahavarar fáa 10 daga freist til at rinda gjaldið.  

Verður gjaldið ikki goldið innan freistina, verður renta roknað, sum er 0,7 % um mánaðin, sum 

er sama renta, sum skal rindast sambært skattalóggávuni.  

TAKS kann krevja inn veiðigjaldið umframt rentur og innheintingarkostnað, við panting eftir 

reglunum um innkrevjing av skattum. Í lov for Færøerne om inddrivelse af skatter og afgifter 
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til det offentlige m.m. er ásett, at útpantningsrætturin er galdandi inntil 2 ár eftir, at kravið er 

fallið til gjaldingar. Hendan avmarking í heimildini at panta verður sett úr gildi fyri krøv eftir 

hesi lóg soleiðis, at rætturin hjá TAKS at panta ikki er avmarkaður til 2 ár frá tí, at kravið er 

fallið til gjaldingar. Neyðugt verður soleiðis at fremja eina møguliga panting, áðrenn 

peningakravið er fyrnað. Vanlig fyrningarfreist fyri krøv eftir lógini er 5 ár sbrt. lov om 

forældelse af visse fordringer frá 1908, um ikki serligt grundarlag er fingið fyri kravinum, so 

sum ein dómur ella sjálvboðin sátt. Viðmerkjast kann, at sama áseting viðvíkjandi freistini at 

panta er í § 135, stk. 3 í skattalógini. 

 

Til § 14 

Stk. 1-3. Við hesum uppskoti verður heimild fingin til at revsa tann, sum gevur skeivar ella 

villleiðandi upplýsingar, um hetta er fyri at sleppa undan veiðigjaldi eftir lógini. 

Illgruni hevur verið um, at skip avreiða t.d. makrel sum onnur fiskasløg, t.d. tá ið landað verður 

til ídnað. Av tí, at veiðigjald ikki verður lagt á øll fiskasløg, umframt at veiðigjaldið er ymiskt 

fyri ymisk fiskasløg, kann tað vera rættiliga stórur munur á gjøldunum, sum skulu rindast alt 

eftir, hvat fiskaslag talan er um. 

Revsiramman er sett á sama støði, sum revsiramman fyri skattasvik eftir skattalóggávuni. 

Mett verður eisini hóskandi at nýta somu sektarupphæddir, sum vanliga verða nýttar í málum 

um skattasvik eftir skattalóggávuni. Her kann vísast til, at sektin fyri brot á skattalóggávuna, 

um talan er um brot, framt við vilja, vanliga verður ásett til tvær ferðir skattin, sum ikki er 

komin til skattingar, og fyri brot, sum er framt av grovum ósketni, verður sektin vanliga ásett 

til eina ferð skattin, sum ikki er komin til skattingar. Herðandi ella linnandi umstøður kunnu 

gera, at sektin verður hækkað ella lækkað. 

 

Til § 15 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 22. mars 2021 

 

 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Tilmæli um skipan fyri veiðigjøld frá 2021 og frameftir 
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