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Út frá útrokningini hjá nevndini ber ikki til at meta um hvussu broytingar í
fiskidagatalinum ávirka fiskideyðatalið, tí eyðsýndir trupulleikar eru í tølunum fyri
tosk. Nevndin hevur møguleika fyri innan fyri eina viku at gera eina roynd at finna
fram til hvar trupulleikarnir eru. Eydnast tað at loysa teir, so kann útrokningin nýtast
til neyvari et meta um hvussu ásettu fiskidagarnir ávirka veiðitrýstið (fiskideyðatalið)
og møguleikum fyri at røkka einum veiðisetningi, at í miðal í mesta lagi verður ein
triðingur av stovninum í tali veiddur á hvørjum ári. Hetta hevði merkt at tað veruliga
ber til at “stilla” skipanina neyvt við fiskidøgum. Hetta kann gerast upp á tveir
mátar.
1. Sama niðurskurð í fiskidagatali fyri allar bólkar. (Hetta hevur verið hildið at
hava verið vilji løgtingsins tá skipanin var sett í verk, vísandi til vegleiðandi
veiðibýtið).
2. At lækka dagatalið fyri ávísar skipabólkar, so at veiðitrýstið á ávísan stovn
minkar. (Um veiðitrýstið á tosk er høvuðstrupulleikin, so at minka dagatalið
hjá tí partinum av flotanum, sum serliga veiðir tosk).
Nevndin ger onga niðurstøðu, men metir at spurningurin um býtið av “fólksins ogn”
er ein spurningur sum politisku myndugleikarnir mugu taka upp.
Nevndin hevur onga orsøk til at halda at ein broyting í skipabólkunum í lóg um
vinnuligan fiskiskap er neyðug ella hevði bøtt um møguleikarnar at stýrt verur við
fiskidøgum. Hinvegin um fullgott hagtalstilfar var tøkt viðvíkjandi veiðuni hjá
teimum skipabólkum, sum eru í skipanini í dag, kundi ein nærri kanning lagt støði
undir uppskot um broytingar.
Nevndin mælir til, at arbeitt verður framhaldandi við talgrundarlagnum, so at tað ber
til at rokna seg fram til hvussu teir ymisku bólkarnir í skipanini ávirka veiðitrýstið á
hvønn stovn sær. Í skipanini eru fiskidagarnir stýringsamboðið. Tað má tí haldast at
vera sera øvugt, at tað at kalla ikki ber til burtur úr vísindaligu ráðgevingini at binda
saman fiskidagar hjá teimum skipabólkunum, sum eru í lóg um vinnuligan fiskiskap,
og veiðitrýstið. Tað sama er at siga um hitt høvuðsstýringsamboðið í skipanini,
stongdu leiðirnar. Tað má bera til á vísindaligum grundarlagi at meta um hvussu bann
fyri fiskiskapi við ávísum reiðskapi, ávís tíðarskeið ávirkar veiðitrýstið. Hetta serliga
tá hugsað verður um hvussu víðfevndar steingingarnar eru á føroysku landleiðum,
sammett við tað sum er í gildi hjá grannum okkara.
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