Álit
í
Løgtingsmáli nr. 72/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av
sjófeingi (Strika kvotuskipan og seta inn fiskidagaskipan fyri botnfisk í føroyskum sjógvi)
Jørgen Niclasen, Bárður á Steig Nielsen, Bill Justinussen og Jógvan Skorheim,
tingmenn, hava vegna ávikavist Fólkaflokkin, Sambandsflokkin, Miðflokkin og
Sjálvstýri lagt málið fram tann 2. november 2018, og eftir 1. viðgerð tann 13. november 2018 er tað
beint Vinnunevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 26. og 27. november og 3. desember 2018.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Felagið Línuskip, Føroya Reiðarafelag,
Føroya Fiskimannafelag og Høgna Hoydal, landsstýrismann í fiskivinnumálum.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Jákup Mikkelsen, Janus Rein, Helgi Abrahamsen og Bárður Kass Nielsen) vísir á, at
Løgtingið hevur samtykt, at heimaflotin skal virka undir eini kvotuskipan í staðin fyri
fiskidagaskipan frá 1. januar komandi ár.
Flestu av okkara grannalondum hava kvotuskipan. Tann skipanin sær á pappírinum út til at virka
væl, tí sambært hagtølunum sær tað út til, at júst kvotan verður fiskað á hvørjum ári. Men tað, sum
hagtølini ikki vísa, er, at 30% av veiðuni verður sambært kanningum kastað út aftur.
Skipanin við kvotum riggar illa til samansetta fiskiskapin, sum til dømis okkara heimafloti hevur.
Minnilutin heldur tað tí ikki vera skilagott at fara yvir til ta skipanina.
Minnilutin staðfestir tó, at útrokningin av fiskidøgunum í uppskotinum er gjørd við støði í einum 16
mánaða tíðarskeiði, heldur enn einum 12 mánaða tíðarskeiði. Hetta ynskir meirilutin at broyta.
Meirilutin setir tískil fram soljóðandi
broytingaruppskot
Í § 1, nr. 10 verður § 27, stk. 1 orðað soleiðis:
“Fiskidagatalið fyri árini 2019, 2020 og 2021 verður: Innan fyri hvønn av hesum bólkum av
fiskiførum verður árliga fiskidagatalið ásett soleiðis:
1) Bólkur 2: Trolarar:
a. Innara fiskidagaleið: 4.386 fiskidagar.
b. Ytra fiskidagaleið: 1.530 fiskidagar.
2) Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 2.208 fiskidagar.
3) Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15 og 40 tons: 935 fiskidagar.
4) Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á línuveiðu: 1.440 fiskidagar.
5) Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á trolveiðu: 1.283 fiskidagar.
6) Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á húkaveiðu: 8.879 fiskidagar.”

Viðmerkingar
Útrokningarnar fyri fiskidagarnar taka støði í einum 12 mánaða skeiði.

Við hesum broytingum tekur ein meiriluti undir við málinum og mælir Løgtinginum til at
samtykkja uppskotið.

Minnilutin (Bjørt Samuelsen, Bjarni Hammer og Ingolf S. Olsen) vísir á tað arbeiði, sum er í
gongd at meta um fiskidagar og kvotur, og fyrimunir og vansar við kvotuskipan og verandi
effortskipan. Og ætlanirnar hjá samgonguni um at leingja fiskidagarnar til at galda fyri 2019.
Minnilutin tekur ikki undir við málinum, og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.
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