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Broytingaruppskot
til
3. viðgerð av
løgtingsmáli nr. 18/2017: Uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi

broytingaruppskot
1. § 10, stk. 7 verður strikað.
Stk. 8–11 verða eftir hetta stk. 7–10.
2.
3.
4.
5.

Í § 13, stk. 1 verður ”14-18” broytt til: “14-15”.
Í § 13, stk. 2 verður “14-18” broytt til “14-15”.
Í § 13, stk. 3 verður “§§ 22-27 ella §§ 73 og 74” broytt til:
Í § 13, stk. 4 verður “14-18 og 61 ” broytt til: “14-15”.

6. § 14 verður orðað soleiðis:
“§ 14. Landsstýrismanninum verður heimilað á uppboði at bjóða út nýggj rættindi at
veiða og rættindi at veiða tað, ið eftir hesi løgtingslóg fellur aftur til landið og rættindi av
ávísum fiskaslag, um nøgdirnar eru omanfyri ta hægstu veiðu, ið hevur verið, tá lógin
um vinnuligan fiskiskap var í gildi.
Stk. 2. Sum nýggj rættindi eru at skilja fiskiskapur, ið ikki áður hevur verið avmarkaður í
føroyskari lóggávu við loyvistali, kvotum ella fiskidøgum, fiskaslag, ið ikki áður hevur
verið gagnnýtt í føroyskum fiskiskapi, heilt nýggjar kvotur, fingnar í sínámillum
fiskiveiðiavtalum, samtyktum í økisbundnum fiskiveiðifelagsskapum og eftir millumlanda avtalum.”
7. § 15 verður orðað soleiðis:
”§ 15. Rættindi at veiða sambært § 14 verða boðin út til persón og felag, sum lúka
treytirnar í §§ 6, 7, 9 og 10.
Stk. 2. Fyri rættindi, boðin út sambært § 14, kunnu tó rættindi av ávísum fiskaslag einans
bjóðast út, um nøgdirnar eru omanfyri ta hægstu veiðu, ið hevur verið, tá lógin um
vinnuligan fiskiskap var í gildi.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð reglur um, hvussu rættindini verða lutað út,
tá samlaða nøgdin verður mett at vera ov lítil, ella tað er óskynsom gagnnýtsla at bjóða
út á rættindi sambært § 14.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð reglur um, hvussu rættindini verða boðin út,
herundir hvørji botnfiskasløg kunnu verða boðin út, um kvotan verður boðin út í ein

einum, ella um hon verður boðin út so líðandi í serium, um kvotan verður boðin øllum,
bólkum av fiskiførum, ella bólkum av fiskiførum í senn, hvar keyptu kvoturnar kunnu
veiðast, um rættindi verða boðin út at fiska við ávísum reiðskapi, undir hvørjum treytum
boðið verður út og um gjaldstreytir. Tann, sum rættindini verða boðin út til, ber
kostnaðin.
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann gera avtalu við ein uttan fyri standandi veitara, at hesin
stendur fyri útboðnum.
Stk. 6. Gjaldið fyri at keypa rættin at veiða fer í Búskapargrunn Føroya.”
§§ 16-19 verða strikaðar.
§§ 20-91 verða eftir hetta §16-87.
8. Í § 21, (sum eftir hetta verður § 17) stk. 1 verður ”§§ 14-16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1
og stk. 3, 1. pkt., §§ 58-61 og §§ 73 og 74” broytt til: ”§§ 14 og 15, 54-57 og §§ 69 og
70”.
9. Í § 23, (sum eftir hetta verður § 19) stk. 4 verður ””, § 17 ella § 18” strikað og í stk. 5 og
stk. 6 verður ”74” broytt til ”70”.
10. Í § 25, (sum eftir hetta verður § 21) verður ”24” broytt til: ”20”.
11. Í § 81, (sum eftir hetta verður § 77) verður stk. 1, nr. 1 orðað soleiðis: 1) brýtur § 4, stk.
3, §§ 5-7, § 9, stk. 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, 2-4. pkt., § 10, stk. 1-3 og stk. 10, § 11, stk.
1, 2. pkt., § 12, stk. 1, § 26, stk. 1, § 30, stk. 4-6, § 32, stk. 1 og 3, § 33, stk. 1, § 34, stk.
1, § 36, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 38, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og stk. 3, § 39, stk. 1 og 2, § 40,
stk. 1, § 42, stk. 1, § 43, stk. 1, § 44, stk. 1, § 46, stk. 1, § 47, stk. 1, § 51, stk. 1 og 2, §
61, stk. 1, § 62, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, § 63, stk. 1, § 66, § 76, stk. 5,”
12. Í § 81, (sum eftir hetta verður § 77) verður í stk. 1, nr. 3 ”§ 69” broytt til: ”§ 65”.
13. Í § 81, (sum eftir hetta verður § 77) verður stk. 2 orðað soleiðis: ”Stk. 2. Í reglum, ásettar
við heimild í § 16, stk. 2, § 18, § 23, stk. 6 og 7, § 24, § 26, stk. 3, § 27, stk. 3, § 28, stk.
3, § 30, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, § 32, stk. 4, § 33, stk. 2, § 34, stk. 2, § 35, § 38, stk. 2 og
3, § 38, stk. 5, § 39, stk. 3, § 40, § 41, § 42, stk. 3, § 43, stk. 2, § 44, stk. 2, § 45, stk. 2
og 5, § 46, stk. 2, § 51, stk. 3 og 4,, § 54, stk. 5, § 61, stk. 2 og § 61, stk. 3 kunnu verða
ásettar reglur um revsing við sekt.”

Viðmerkingar
Til nr. 6 og 7: Landið kann bjóða út rættin at fiska nýggj rættindi og rættindi, ið eru fallin aftur til
landið, og rættindi av ávísum fiskaslag, um nøgdirnar eru omanfyri ta hægstu veiðu, ið hevur verið,
tá lógin um vinnuligan fiskiskap var í gildi.Nærum meinlíkar ásetingar vóru í uppskotinum til
løgtingslóg um fyrisiting av tilfeingi úr sjónum (nr. 141/2016), ið Sambandsflokkurin legði fram í
seinastu tingsetu.

Tá tað í § 15, stk. 2 verða boðin út rættindi, sambært § 14, kunnu tó rættindi av ávísum fiskaslag
einans bjóðast út, um nøgdirnar eru omanfyri ta hægstu veiðu, ið hevur verið, tá lógin um
vinnuligan fiskiskap var í gildi. Tá verður hugt eftir hægstu veiðu av eitt nú norðhavssild,

svartkjafti, makreli, toski og øðrum fiskasløgum í tíðarskeiðnum frá 1994 og fram til 1. januar 2018,
áðrenn heimildin kann nýtast.
Til nr. 1-5 og 8-13: Tekniskar broytingar. Av tí, at broyting verður gjørd og ásetingar verða
strikaðar, verður neyðugt við fylgibroytingum.
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