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1.  Inngangur 
  
Fiskidaganevndin er sett við heimild í § 5 stk. 9 í løgtingslóg nr. 28 um vinnuligan fiskiskap frá 10. 
mars 1994, við seinni broytingum. 
  
Uppgávan hjá Fiskidaganevndini er at lata landsstýrismanninum metingar um støðuna í 
botnfiskastovnunum og tilmæli um fiskidagar, og hvussu fiskiskapurin skal skipast tað komandi 
fiskiárið. 
 
Limir í nevndini eru: Óli Samró, formaður, Bjarni Kass, Partrolarar; Jens Jacob Olsen, Trolbátar; 
Auðunn Konrádsson, Meginfelag Útróðrarmanna; Dánjal Jákup Vilhelm, Felagið Línuskip; Eyðun 
Johannesen, FF. Skrivari í nevndini er Hertha Olsen. 
 
Fiskidaganevndin hevur havt fimm fundir. Dánjal Jacobsen hevur verið á øllum fundunum, sum 
varamaður fyri partrolarnar. Óli Jacobsen og Karl Isaksen hava luttikið sum varamenn fyri FF, 
ávíkavist á einum og fýra fundum. 
 
  
 
  



2. Tilmæli 
 
Í næstum leggur nevnd uppskot um hvussu vinnuligur fiskiskapur skal skipast í framtíðini.  
Fiskidaganevndin vil ikki í hesum álitinum leggja fram nýggj uppskot um tillagingar í lógina um 
vinnuligan fiskiskap, men vit vilja vísa til tilmælir okkara seinastu tvey árini. 
 
2.1. Dagatal fiskiárið 2006/2007 
 
Til fiskidagaárið 2005/06 gjørdi Føroya Løgting nógvar stillingar í fiskidagaskipanini. Ruddað bleiv 
upp í bólkunum, og skrásetingarskipanin bleiv broytt. Í samband við broytingarnar undan seinasta 
fiskidagaári bleiv dagatalið eisini stillað fyri teir einstøku skipabólkarnar. 
 
Fyri tað fyrsta er ruddað upp í bólki 4 og 3. Trolbátar eru nú í egnum bólki 4 T, og tey stóru 
línuskipini, sum vóru skrásett í bólki 4, eru nú skrásett í bólki 3. Skrásetingin av døgum bleiv 
somuleiðis broytt frá døgum til tímar.  
 
Hendan broyting hevur bert virkað í 9 mánaðir. Fiskidaganevndin er av teirri fatan, at tað er ov stutt 
fráliðið til longu nú aftur at gera stillingar. Fiskidaganevndin er av teirri fatan, at fiskidagaskipanin 
og ásetingin av døgum byggir á eina langtíðar javnvág. 
 
Tí mælir fiskidaganevndin til, at fiskidagarnir verða teir somu fiskiárið 2006/07 sum fiskiárið 
2005/06. 
 
Seinasta ár mælti ein meiriluti til, at minka dagatalið fyri bólkarnar 3, 4A, 4B og 5, og hækka 
dagatalið fyri bólk 2, og fyri trolbátarnar í bólki 4 T. Í ár er semja um ikki at viðgerða javnvágina 
millum bólkarnar. Orsøkin er, at til ólavsøku tingsetuna skal arbeiði at endurskoða lógina um 
vinnuligan fiskiskap verða liðugt.  
 

Fótnota 1.  
Jens Jacob Olsen mælir til at dagatalið hjá trolbátum verður hækkað. Dagatalið er síðani skipanin varð sett í 
verk skorið niður ov nógv, í mun til upprunaliga býtið til bólkin. Harafurat hevur bólkurin seinastu fimm árini 
fiskað uml. 1.000 tons av toski um árið. Fiskasløgini sum bólkur 4 T fiskar, er mettur at vera væl fyri. 
 

 
2.2. Føroya Banki 
 
Vit ásanna, at okkurt munagott skal gerast fyri at verja toskin á Føroya Banka. Ov nógv trýst er á 
veiðuni eftir toski á Føroya Banka.  
 
Vit mæla til at skerja dagatalið og veiðuna á Føroya Banka. Vit mæla til, at friðingin í gýtingartíðini 
heldur áfram.  
 
Fiskidaganevndin er av teirri fatan, at eftirlitið við veiðuni á Føroya Banka verður styrkt.  
Fiskidaganevndin mælir til neyvari eftirlit við veiðuni hjá føroyskum eins og útlendskum skipum, 
serliga útlendskum trolarum.  
 
 



2.3. Støðan hjá fiskastovnunum  
 
Fyri hvønn veiðubólk sær hevur nevndin viðgjørt veiðuna eftir toski, hýsu, upsa, longu, brosmu, 
havtasku og eftir flatfiski. Nevndin hevur viðgjørt, hvussu fiskiskapurin sær út, nøgd, stødd og 
hvussu fiskurin er fyri. Somuleiðis hevur nevndin eins og árini frammanundan mett um, hvussu 
støðan er við ætinum. 
 
Vit hava ikki vísindaligar royndir ella annað taltilfar enn tað almenna at vísa á, men vit byggja 
ístaðin okkara úttalilsir á eygleiðingar frá teimum, ið hava sítt dagliga yrki á sjónum. 
 
Sum heild meta vit støðuna hjá fiskastovninum fyri øll fiskasløgini at vera sera líka støðuni  
seinasta ár (sí lýsing í “tilmæli fiskidagaárið 2005/06”).  
 
Minni er framvegis til av stórum toski, men veiðunøgdin av toski er fyri hvønn bólk sær - ið er í 
fiskidagaskipanini – nøkulunda tann sama í ár sum seinasta ár.  
 
Tó er støðan hjá toskinum á Føroya Banka hættislig. Vit mæla til, at munagóð tiltøk verða sett í 
verk at skerja um veiðuna á Føroya Banka. 
 
Vit meta hýsuna, upsan, longuna, brosmuna og flatfiskin at vera væl fyri, og síggja ikki nakrar 
trupulleikar hjá teimum stovnunum. 
 
  
3. Uppfylging av tilmæli seinasta ár 
 
Nógv framstig blivu gjørd í fiskidagaskipanini í samband við endurskoðanina av lógini um 
vinnuligan fiskiskap seinasta ár. Fleiri av teimum tilmælum um broytingar, sum Fiskidaganevndin 
er komin við seinastu nógvu árini, blivu fylgd.  
 
Høvuðstilmælið okkara undanfarnu ár hevur verið at endurskoða lógina um vinnuligan fiskiskap frá 
grundini. Nevndin, ið arbeiðir við at endurskoða lógina um Vinnuligan Fiskiskap, leggur fram 
uppskot til ólavsøku tingsetanina. Tað er við spenningi, vit bíða eftir álitinum frá nevndini og 
løgtingsviðgerðini aftaná. 
 
Fiskidaganevndin fer ikki at endurtaka tilmælini frá seinastu árunum. Tó vilja vit endurtaka okkara 
tilmæli um at fáa djúpvatnstrolararnar og garnaskipini við inn í fiskidagaskipanina.  



 
3.1. Fiskidagaskipanin skal umfata alla botnfiskaveiðu á føroyskum øki, og serliga toska- og 
hýsukvotan hjá lemmatrolarum eigur at takast av. 
 
Seinastu fýra árini hevur Fiskidaganevndin staðiliga mælt til, at allur fiskiskapur eftir botnfiski 
kring Føroyar verður skipaður innan fiskidagaskipanina. Einki veiðiøki og eingir skipabólkar eiga at 
vera undntikin.  
 
Sum nakað nýtt mæla vit til, at sett verður í verk ein serlig dagaskipan fyri djúpvatnstrolarar 
og garnaskip. Hendan skipan skal roynast uttanfyri vanligu dagaskipanina í nøkur ár. 
Neyðugt er at fylgja væl við hvussu skipanin virkar. Aftaná eina greitt avmarkaða royndartíð 
eiga skipini at koma inn í fiskidagaskipanina. 
 
Atlit eiga at vera tikin til tann niðurskurð, sum hevur verið í fiskidagaskipanini síðan byrjan. 
 
Vit meta framvegis, at sjálvt grundarlagið í fiskidagaskipanini er hótt, tá týðandi veiða á sama 
avmarkaða øki er skipað eftir fleiri skipanum. 
 
Hvørt ár hava vit mælt til at lemmatrolararnir og garnaskipini koma inn í fiskidagaskipanina. 
Somuleiðis  hava vit hvørt ár mælt til at serliga toska- og hýsukvotan hjá lemmatrolarum (bólkur 1) 
verður tikin av komandi fiskidagaár. 
 
Tvey høvuðsargument eru fyri at fáa djúpvatnstrolararnar inn í skipanina. 
 
1.    Vit hava víst á, at ein kvotaskipan við nøgd als ikki passar saman við eini fiskidagaskipan. 
Støðan er nú tann, at minni er til av toski. Tá kvotan í nøgd er tann sama, sum tá nógv er til av toski, 
ja so fer tann prosentvísi parturin hjá bólki 1, ið ikki er við í fiskidagaskipanini, munandi upp á 
innaru leiðunum.  
 
2. Stóri trupulleikin við eini kvotuskipan í nøgd er eftirlit. Tað er ein av grundgevingunum fyri, at 
vald er ein fiskidagaskipan heldur enn ein kvotaskipan. Tað er óheppið, at lemmatrolararnir kunna 
fiska av serligu toska- og hýsukvotuni á innaru leiðunum, samstundis sum roynt verður á uttaru leið.  
 
 
 
 
 
Vegna Fiskidaganevndina 
22.06.06 

 
_________________ 
Óli Samró, formaður 
 


