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Løgtingsmál nr. 18/2015: Uppskot til løgtingslóg um veiðigjald á svartkjaft í 2015 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

 

um  

 

veiðigjald á svartkjaft í 2015 

 

 

 

Veiðigjald 

§ 1. Eigari av fiskifari undir føroyskum 

flaggi skal rinda eitt veiðigjald, sum verður 

lagt á hvørt fiskað kilo í rundari vekt av 

svartkjafti, sum fiskifarið fiskar við 

fiskiloyvi til svartkjaft í 2015. 

Stk. 2. Veiðigjaldið er kr. 0,20 fyri hvørt 

fiskað kilo í rundari vekt av svartkjafti. 

Stk. 3. Veiðigjaldið fer í landskassan. 

 

Umrokning til runda vekt 

§ 2. Í sambandi við ásetan av 

veiðigjaldinum verða teir 

umrokningarfaktorar nýttir, sum eru ásettir í 

kunngerð um skipan av fiskiskapinum eftir 

svartkjafti við fiskiførum undir føroyskum 

flaggi í 2015. 

 

Innkrevjing 

§ 3. Veiðigjaldið fellur til gjaldingar so 

hvørt, veiðan er avreidd. 

Stk. 2. VØRN ger upp veiðigjaldið og 

sendir eigara av fiskifarinum rokning 

mánaðarliga. 

Stk. 3. Gjaldsfreistin er 10 dagar eftir 

dagfesting á rokning. 

Stk. 4. Rinda eigarar av fiskiførum ikki 

rættstundis, skal renta rindast við 1% fyri 

hvønn byrjaðan mánað. 

Stk. 5. Veiðigjaldið, umframt renta og 

møguligur innkrevjingarkostnaður av 

hesum, kunnu krevjast inn við panting. 

TAKS fremur panting eftir reglunum um 

innkrevjing av skattum. 

 

Gildiskoma 

§ 4. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, men hevur 

virknað frá framløgudegnum á Løgtingi.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

Orsøkir til uppskotið 

Gjørt er av, at føroyska svartkjaftakvotan í 2015 verður sett til 425.000 tons.  

 

Lógaruppskotið verður gjørt fyri at áseta veiðigjald á tann partin av svartkjaftakvotuni, sum 

verður fiskað, tað sum eftir er av 2015. 

 

Galdandi skipan av fiskiskapi eftir svartkjafti 

Síðan 2009 hevur tøka føroyska kvotan av svartkjafti verið latin sum eginkvota til tey skip, 

sum søguliga hava fiskað svartkjaft. 

 

Við kunngerð er fyribils heildarkvota upp á 200.000 tons ásett fyri 2015 og er lutað teimum 

skipum, sum frammanundan hava fingið eginkvotu av svartkjafti, og sum sambært lóg um 

vinnuligan fiskiskap hava rætt til eginkvotu av svartkjafti. Afturat føroysku kvotuni hava somu 

skip fingið loyvi at fiska eina kvotu upp á 15.000 tons í ES sjógvi samsvarandi sínámillum 

fiskiveiðiavtaluni við ES fyri 2015.  

 

Eingin strandarlandasemja er um býtið av svartkjaftinum í 2015, og nú er so gjørt av, at 

føroyska svartkjaftakvotan í 2015 er 425.000 tons. 

 

Í 2015 hava Føroyar latið Russlandi 80.000 tons av svartkjafti afturfyri botnfisk í russiskum 

sjógvi í Barentshavinum. Harafturat hava vit í fiskiveiðiavtaluni við ES latið 2.000 tons av 

svartkjafti í býti við annan fisk. 

 

Økta svartkjaftakvotan, sum nú verður latin fiskiførum undir føroyskum flaggi at fiska, er 

143.000 tons.  

 

23.000 tons verða latin sum eginkvota til skip, sum frammanundan hava fingið 

svartkjaftakvotuna sum eginkvotu. 

 

120.000 tons verða latin øllum fiskiførum undir føroyskum flaggi við veiðiloyvi at fiska sum 

felagskvota.   

 

Kvotan fyri 2015 verður ásett og lutað skipunum við ásetingum í kunngerð við heimild í lóg 

um vinnuligan fiskiskap. 

 

Endamálið við uppskotinum 

Lógaruppskotið verður gjørt fyri at áseta veiðigjald á tann partin av svartkjaftakvotuni, sum 

verður fiskað frá framløgudegnum, og tað, sum eftir er av 2015. 

 

Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Í stuttum ber uppskotið í sær heimild at krevja inn veiðigjald frá eigarum av fiskiførum undir 

føroyskum flaggi fyri tann partin av svartkjaftakvotuni fyri 2015, sum verður fiskað frá 

framløgudegnum, og tað, sum eftir er av 2015. 

 

Tað verður ikki gjørdur munur á, um talan er um eginkvotu ella felagskvotu, um talan er um 

tann partin av kvotuni, sum longu er lutaður skipum at fiska, ella tann økta partin av 

svartkjaftakvotuni fyri 2015. Avgerandi er, nær svartkjaftakvotan verður veidd. 
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Viðmerkjast kann í hesum sambandi, at kvotan, sum longu er útlutað, tey 200.000 tonsini, 

nærum øll er fiskað. Ætlanin er, at kunngerðin, sum ásetir og útlutar øktu kvotuna fyri 2015, 

verður lýst skjótast gjørligt, soleiðis at fiskiloyvir kunnu skrivast út til øktu svartkjaftakvotuna. 

Tí verður eisini skotið upp, at ásetingarnar um veiðigjald á svartkjaft fáa virknað frá 

framløgudegnum. 

 

Veiðigjaldið verður ásett til kr. 0,20 fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av svartkjafti. 

 

Hoyring 

Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá Fiskivinnuráðnum og hjá VØRN. 

 

Fiskivinnuráðið hevur ta fatan, at ein greið og vælskipað loyvisskipan tænir fiskivinnuni best. 

Í eini slíkari skipan við greiðum rættindum, treytum og loyvistíð er tað íbygdur partur, at 

vinnan rindar eitt rímiligt gjald fyri tann framíhjárætt, sum tað er at sleppa at gagnnýta landsins 

tilfeingi. 

 

Undir vanligum umstøðum er tað munandi meira ivasamt at rinda slíkt gjald, tá ið fiskiskapurin 

er skipaður við felagskvotum, orsakað av lækkingini av veiðivirðinum, sum felagskvotur 

viðføra. Somuleiðis er ei heldur skynsamt, at politiski myndugleikin ásetir eitt kilogjald við 

støði í aktuella tørvinum hjá landskassanum. Sum andstøðan vísti á, tá ið undanfarna samgonga 

setti slík gjøld á fyri sild og makrel, so er vandi fyri, at tað verður tørvurin hjá landskassanum, 

sum stýrir veiðigjaldinum. 

 

Talan er tó um serstaka støðu, har ætlanin er at hækka føroysku kvotuna rættiliga munandi 

uppundir ársenda. Henda kvota kann fatast sum eykakvota, ið eingin frammanundan roknaði 

við. Fiskivinnuráðið fer tí ikki at mótmæla, at veiðigjald verður lagt á hesa eykakvotuna av 

svartkjafti fyri restina av 2015, hóast eitt veiðigjald neyvan økir um áhugan at fiska hesa kvotu.  

 

Føroya Fiskimannafelag hevði hesar viðmerkingar: Vit hava fyrr sæð, at kilogjaldið hevur 

gjørt, at minni hevur verið eftir til skipið, og skipið hevur havt undirskot. Tí fara vit at mæla 

frá, at eitt kilogjald verður lagt á svartkjaftin. 

 

VØRN viðmerkti, at heitið á lógaruppskotinum nevndi hugtakið avgjald, hóast lógarteksturin 

nýtti hugtakið veiðigjald. VØRN mælir til at nýta sama hugtak í heitinum sum í tekstinum. 

Henda viðmerkingin er tikin til eftirtektar.  

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at uppskotið um veiðigjald á svartkjaft fer at geva landskassanum eina inntøku 

upp á 8 mió. kr. í 2015. Henda meting skal tó takast við stórum fyrivarni, og er tengd at stórari 

óvissu, m.a. er torført at meta um, hvat fer at verða fiskað av svartkjafti eftir, at lógin kemur í 

gildi. 

 

Uppskotið verður ikki mett at hava fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur. 
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Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Umsitingin av veiðigjaldinum gevur VØRN meirarbeiði. Útrokning og innheinting av 

gjaldinum verða gjørdar á sama hátt sum veiðigjaldið fyri makrel og norðhavssild. Mett verður, 

at arbeiðið kann gerast innan fyri karmarnar av verandi orku í 2015. 

 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri kommunur. 

 

Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna við tað, at úrtøkan av hvørjum veiddum 

kg gerst lægri, enn um einki veiðigjald var. Økta kvotan gevur tó samstundis vinnuni munandi 

størri kvotu at fiska. 

 

Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Mett verður ikki, at tað eru bindingar í millumtjóðasáttmálum, sum gera, at uppskotið fær 

fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar fyri landsmyndugleikar, 

kommunumyndugleikar, ávís øki í landinum, ávísar samfelagsbólkar ella vinnuna. 

 

Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at uppskotið er í ósamsvari við tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, herundir 

Evropeiska mannarættindasáttmálan ella Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek. 

 

Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið elvir til marknaforðingar. 

 

Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

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. 

 

Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið ásetir veiðigjald, sum skal rindast av teimum eigarum av fiskiførum undir 

føroyskum flaggi, ið fiska svartkjaft frá tí degi, henda lóg fær virknað, og tað sum eftir er av 

2015. Skotið er upp, at lógin fær virknað frá framløgudegnum. Veiðigjaldið er 0,20 kr. fyri 

hvørt fiskað kilo í rundari vekt av svartkjafti. 

 

Víst verður annars til almennu viðmerkingarnar og til viðmerkingarnar undir fíggjarligar 

avleiðingar. 
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Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri  

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri 

ávísar sam-

felagsbólkar/ 

felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/ 

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 

 

 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Greinin gevur heimild til at áleggja eitt veiðigjald, sum verður álagt eigarum av øllum 

fiskiførum undir føroyskum flaggi, sum fiska svartkjaft frá tí degi, henda lóg fær virknað, tað 

vil siga frá framløgudegnum, og tað, sum eftir er av 2015.  

 

Veiðigjaldið er tengt at, um veiðan er fingin í fiskiskapi við fiskiloyvi til svartkjaft. Tað vil 

siga, at um so er, at svartkjaftur verður fingin í fiskiskapi við øðrum fiskiloyvi, so verður einki 

veiðigjald álagt.  

 

Veiðigjaldið er kr. 0,20 fyri hvørt fiskað kilo í rundari vekt av svartkjafti. Veiðigjald verður 

ikki lagt á aðra hjáveiðu í svartkjaftafiskiskapi. 

 

Til § 2 

Veiðigjaldið verður lagt á hvørt fiskað kilo í rundari vekt. Veiðan verður roknað um til runda 

vekt eftir ásetingum, sum eru í kunngerð nr. 138 frá 22. desember 2014  um skipan av 

fiskiskapinum eftir svartkjafti við fiskiførum undir føroyskum flaggi í 2015. § 9 í kunngerðini 

ásetir umrokningarfaktorarnar fyri svartkjaft.   

 

Til § 3 

Veiðigjaldið fellur til gjaldingar, tá avreitt verður, t.v.s. fyrstu ferð, fiskurin verður umsettur. 

 

Tað verður VØRN, sum skal gera upp gjaldið og senda rokning til eigaran av fiskifarinum. 

Hetta verður gjørt mánaðarliga, og fáa eigarar av fiskiførunum 10 daga freist til at rinda 

gjaldið. 

 

Verður ikki goldið innan freistina, verður renta roknað, sum er 1% um mánaðin. 
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TAKS kann krevja inn veiðigjaldið, umframt rentur og innkrevjingarkostnað, við panting eftir 

reglunum um innkrevjing av skattum. 

 

Til § 4 

Ásett verður, at lógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, men at lógin fær virknað 

frá framløgudegnum. Eigarar av fiskiførum, sum fiska svartkjaft frá framløgudegnum, skulu 

rinda veiðigjald fyri tann svartkjaft, sum verður fiskaður frá hesum degi, og tað, sum eftir er av 

2015. Gjaldið kann tó ikki krevjast inn, fyrr enn lógin er komin í gildi, tað vil siga dagin eftir, 

at lógin er kunngjørd.  

 

Løgtingslógin fer ikki úr gildi ávísa dagfesting. Hetta er grundað á, at TAKS hevur gjørt 

galdandi, at tey ikki kunnu panta krøv aftaná, at lógin er farin úr gildi. Viðmerkjast skal, at 

heimildin at krevja inn veiðigjaldið tó er avmarkað til bert at fevna um gjald fyri fiskiskap eftir 

svartkjafti í 2015. 

 

 

 

 

Fiskimálaráðið, 18. november 2015 

 

 

 

Høgni Hoydal (sign.) 

landsstýrismaður 

/ Rógvi Reinert (sign.) 

 


