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Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi 

(Loyvi at landa og avreiða í mesta lagi 15% uttanlands) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 152 frá 23. desember 

2019 um sjófeingi (Sjófeingislógin), sum 

broytt við løgtingslóg nr. 59 frá 13. mai 

2020, § 78 í løgtingslóg nr. 91 frá 7. juni 

2020, løgtingslóg nr. 106 frá 29. juni 2020 

og løgtingslóg nr. xx frá xx apríl 2021, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 41, stk. 1 og 2 verða orðað soleiðis: 

“Veiða á fiskiførum undir føroyskum 

flaggi skal landast og avreiðast um 

bryggjukant í Føroyum, tó kunnu í 

mesta lagi 15% av veiðuni fyri hvørt 

fiskaslag sær, gjørt upp eina ferð um 

árið, landast og avreiðast uttanlands. 

Stk. 2. Umframt undantakið frá at landa 

um bryggjukant í Føroyum, sambært 

stk. 1, 2. – 4. lið, kann 

landsstýrismaðurin áseta nærri reglur 

um, hvørji fiskasløg, fiskaúrdráttir ella 

fiskiskapur, heilt ella lutvíst, ella í 

avmarkað tíðarskeið, eru undantikin 

avmarkingunum sambært stk. 1.” 

 

2. Í § 64, stk. 1, nr. 1 verður aftan á “§ 39, 

stk. 1,” sett: “§ 41, stk. 1,”. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Í sambandi við løgtingslóg um veiðigjøld fyri fiskiskap (“veiðigjaldslógin”) gevur hetta 

lógaruppskot vinnuni ein lógartryggjaðan rætt at landa og avreiða veiðu av fiski uttanlands, 

samstundis fær TAKS eitt munadyggari grundarlag at áseta veiðigjøld eftir. Í tilmælinum til 

veiðigjaldslógina metir arbeiðsbólkurin á bls. 3, at “tað hevði verið ein trygd fyri 

prísásetingina í Føroyum, um ein partur av veiðuni kann avreiðast uttanlands. Hetta hevur 

serliga víst seg at vera ein avbjóðing, tá tað við hvørt bert er ein veruligur keypari á 
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marknaðinum. Tí er tilmæli frá arbeiðsbólkinum, at sjófeingislógin verður broytt soleiðis, at 

partur av samlaðu veiðuni aftur skal kunna avreiðast uttanlands.” Við uppskotinum verður tí 

loyvt, at skip kunnu landa og avreiða í mesta lagi 15% av veiðuni fyri hvørt fiskaslag sær 

uttanlands. Til tess at tryggja líkskap í vinnuni fevnir lógaruppskotið um øll fiskasløg, hóast 

uppskotið til løgtingslóg um veiðigjøld bert fevnir um fiskasløgini makrel, norðhavssild, 

svartkjaft og botnfisk í Barentshavinum. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sambært galdandi lóggávu skal øll veiða um bryggjukant í Føroyum, sbr. § 41, stk. 1 í 

sjófeingislógini. Tó kann landsstýrismaðurin gera undantak frá treytini. Heimild er til at gera 

undantak í einstøkum førum (§ 41, stk. 3) og í kunngerð (§ 41, stk. 2), sum tað er gjørt við 

kunngerð nr. 170 frá 30. desember 2019 um landing í Føroyum. Nevnda kunngerð 

undantekur í løtuni búrfisk, krabba, lodnu, rækjur, rossamakrel, brisling, hvítingsbróður, 

stinglaks, langasporl, kubbuta, rísna og trant langasporl frá treytini um, at øll veiða skal um 

bryggjukant í Føroyum. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at gera treytina linari, um at øll veiða hjá fiskiførum undir 

føroyskum flaggi skal landast um bryggjukant í Føroyum. Við uppskotinum kann vinnan, 

umframt heimildina í galdandi lóg, í mesta lagi landa og avreiða 15% av veiðuni fyri hvørt 

fiskaslag sær uttanlands. Hetta fer eisini at geva TAKS eitt munadyggari grundarlag fyri 

áseting av veiðigjaldinum, sum eisini er eitt av endamálinum við uppskotinum. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum fær vinnan ein lógartryggjaðan rætt til at landa og avreiða í mesta lagi 15% 

av veiðuni fyri hvørt fiskaslag sær, uttanlands. Fyrimunirnir eru, at tað fæst eitt munadyggari 

grundarlag at áseta veiðigjøld eftir. Fáa skipini betri prís fyri veiðuna uttanlands, fær landið 

meiri í veiðigjaldi. Hinvegin er vansin við uppskotinum, at ein tílíkur rættur í ávísan mun 

kann hugsast at ganga út yvir arbeiðspláss í fiskivinnuni á landi. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Fiskivinnuráðnum, Felagnum Trolbátar og Vørn. 

........................... 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

At tað í størri mun verður loyvt at landa og avreiða veiðu uttanlands kann vera við til, at 

skipini fáa betri prís fyri veiðuna. Á tann hátt kann uppskotið fáa jaligar fíggjarligar 

avleiðingar fyri landið, tí TAKS fær eitt betri grundarlag at áseta veiðigjaldið eftir.  

Arbeiðsbólkur undir Fíggjarmálaráðnum, umboðandi avvarðandi myndugleikar og 

fiskivinnuna metti í sínum tilmæli um skipan fyri veiðigjøld frá 2021 og frameftir, at tað 

hevði verið ein trygd fyri prísásetingina í Føroyum, um ein partur av veiðuni kann avreiðast 

uttanlands, tí tað hevur serliga víst seg at vera ein avbjóðing, tá tað við hvørt bert er ein 

veruligur keypari á marknaðinum. 
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2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri landið.  

Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur avleiðingar fyri vinnuna, tí ein lógartryggjaður rættur at landa og avreiða 

uttanlands kann geva betri prís og harvið eisini hægri veiðigjald til landið, tá ið tað hevur víst 

seg at vera ein serlig avbjóðing, at tað við hvørt bert er ein veruligur keypari á føroyska 

marknaðinum, sbr. nevnda tilmæli.  

Umsitingarliga kann uppskotið eisini sigast at hava avleiðingar fyri vinnuna, tí hon skal gera 

upp avreiðingarnar uttanlands eina ferð um árið, men av tí, at tað ikki er t.d. 4. hvønn mánað, 

at veiðan skal gerast upp, sum tað hevur verið fyrr, fáa eigarar av skipunum møguleika at 

skipa so fyri, at avreiðingar uttanlands tilsamans fyri árið ikki koma uppum 15% fyri hvørt 

fiskaslag sær. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið verður ikki mett at hava avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið er ikki tengt at millumtjóða sáttmálum. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er ikki tengt at tvørgangandi millumtjóðasáttmálum s.s. Hoyvíkssáttmálin; 

Evropeiski mannarættindasáttmálin ella Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar kendar markaforðingar eru á økinum. 

 

 

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

Uppskotið hevur áseting um revsing við sekt, um tað uttan við loyvi frá landsstýrismanninum 

verður farið upp um tey 15 prosentini fyri landing uttanlands. 
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2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um skatt ella avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Sjálvt uppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld, hóast mann sambært galdandi lóg kann 

verða álagdur gjald fyri at landa og avreiða uttanlands í ósamsvari við § 41, stk. 1 og 2, sbr. 

stk. 5. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur eigarum av fiskiførum skyldu til at gera upp veiðuna uttanlands eina ferð 

um árið. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Nei. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at lógaruppskotið 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 
Nei Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

 



 

5 / 5 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Sum meginregla skal øll veiða á fiskiførum undir føroyskum flaggi um bryggjukant í 

Føroyum. Orðingin “avreiðast”, sum er løgd afturat í 1. pkt. er ein nágreining av galdandi 

rætti, tí veiðan skal sum meginregla landast og avreiðast í Føroyum. Tó verður við 

uppskotinum loyvt, at í mesta lagi 15% av veiðuni fyri hvørt fiskaslag sær kann verða landað 

og avreidd uttanlands. Sambært løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap hevði 

landsstýrismaðurin heimild til at loyva avreiðingum upp til 25% av veiðuni uttanlands. Mett 

verður, at tað er nakað nógv, og tí verður mett, at 15% er meiri hóskandi til tess at tryggja 

arbeiðsplássini her á landi og at geva TAKS eitt munadyggari grundarlag at áseta veiðigjaldið 

eftir.  

 

Í mun til tørvin á broytingini verður víst til tilmælið um skipan fyri veiðigjøldum frá 2021 og 

frameftir, har arbeiðsbólkur undir Fíggjarmálaráðnum við umboðum fyri fiskivinnuna og 

avvarðandi myndugleikar metir, at tað hevði verið ein trygd fyri prísásetingina í Føroyum, 

um ein partur av veiðuni kann avreiðast uttanlands. Arbeiðsbólkurin vil vera við, at tað hevur 

serliga víst seg at vera ein avbjóðing, tá tað við hvørt bert er ein veruligur keypari á 

marknaðinum. Tí er tilmælið frá arbeiðsbólkinum, at sjófeingislógin verður broytt soleiðis, at 

partur av samlaðu veiðuni aftur skal kunna avreiðast uttanlands. Tað verður við hesum 

uppskotinum gjørt. 

 

Stk. 2 verður tillagað broytingini í stk. 1, so at tað verður gjørt greitt, at landsstýrismaðurin 

framhaldandi hevur heimild í kunngerð at gera undantak frá avmarkingunum í stk. 1, sum 

loyvir í mesta lagi at landa og avreiða 15% av veiðuni fyri hvørt fiskaslag fær, uttanlands. 

Sostatt kann landsstýrismaðurin loyva, at meiri enn 15% av veiðuni fyri hvørt fiskaslag sær 

verður landað og avreitt uttanlands.  

 

Til nr. 2  

Ásetingin heimilar revsing við sekt, um tað uttan loyvi verður farið upp um tey 15% sambært 

§ 41, stk. 1. 

 

 

Til § 2 

 

Lógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 

Fiskimálaráðið, dagfesting 

 

 

Jacob Vestergaard 

landsstýrismaður 


