MUNNLIGUR FYRISPURNINGUR
um ræðisrætt og tilfeingisinntøkur landsins í 2012
til
Kaj Leo Holm Johannesen, løgmann
1. Hvussu nógvar tilfeingisinntøkur fer landskassin væntandi at fáa frá markeli og/ella
pelagiska tilfeinginum í ár ?
2. Hvør skal hava ”greiða ræðisrættin til veiðuloyvi, fiskidagar og kvotur”, ið sipað verður til í
samgonguskjalinum ?
3. Er ætlanin at fremja veruliga fiskivinnunýskipan, ið verður sett í verk í 2018, ella er ætlanin
at seta í verk aftur gomlu skipanina við rullandi loyvum, so sum víst verður á í
samgonguskjalinum ?
4. Verður andstøðan tikin við í arbeiðið at skapa framtíðar karmarnar fyri føroysku
fiskivinnuna ?
Viðmerkingar
Hesir spurningar verða settir løgmanni, tí sera ymsar fráboðanir eru komnar frá samgonguni m.a. tá
umræður inntøkur landsins frá tilfeingi í 2012.
Løgmaður, vinnumálaráðharrin og formaðurin í fíggjarnevndini hava allir fráboðað, at føroyingar skulu
vænta, at tað fara at koma tilfeingisinntøkur frá í minsta lagi makreli í 2012. Hesar inntøkur fara m.a. at
verða við til at minka um hallið á fíggjarlógini.
Hinvegin hevur fiskimálaráðharrin – bæði fyrrverandi og núverandi – fráboðað, at onki veruligt
tilfeingisgjald skal væntast av makrelinum og/ella pelagiska tilfeinginum í ár.
Hetta hóast at hesar inntøkur til landið í 2011 vóru 88 mió. kr.
Í samgonguskjalinum stendur hartil, at: ”Greiður ræðisrættur verður knýttur at veiðiloyvum, fiskidøgum
og kvotum.” Eisini verður ásett at: ”...rullandi skipan verður gjørd.”
Í 2008 varð broyting framd í lógini, ið gjørdi tað møguligt hjá landinum at fremja eina veruligan
fiskivinnunýskipan í 2018. Tíverri er alt ov lítið hent síðan tá, og er alneyðugt at fiskivinnan sum
skjótast fær greið boð um, hvørjar karmar hon skal virka innan frá 2018 og frameftir.
Í samgonguskjalinum stendur onki um nýskipan, men hinvegin at ”...rullandi skipan verður gjørd”. Tvs.
at farið verður aftur til líknandi skipan sum áðrenn 2008. Hetta vil forða fyri eini veruligari nýskipan í
mong ár framyvir.
Mest átroðkandi er tó, at fáa staðfest, hvørjar ætlanir samgongan hevur viðvíkjandi ræðisrættinum yvir
okkara tilfeingi – ogn Føroya fólks. Tað er alneyðugt, at landið framhaldandi skal hava ognarrættin og
ræðisrættin yvir ogn Føroya fólks, men tað frættist, at tað eru partar í samgonguni, ið kundu hugsað sær
hetta øðrvísi.
Fyri at fáa lýst málið nærri verða tí settir hesir spurningar.
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