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F rá g re ið in g f r á B ú s k a p a rrá ð n u m
LAOT

TIL RÆTTLS EiRIKUR LlNlÆNSKOV

M æ la t il u m s e tilig fis k ir æ ttin d i
í gjar kom frágrei^ingin
frá Búskaparráðnum um
húskapargongdina 1997.
N evndin sigur, al tey
búskaparligu hagtølini
vístu í 1996 sum heild
framgongd:
Fráflytm gin var fyri
fyrstu ferð i átta ár minni
enn tilflytingin. lønarút-

gjaldingam ar øktust í so at
siga øllum vinnugreinum.
landingar til føroyskar
fiskakeyparar øktust, toskaog hýsufiskiskapurin við
Føroyar vaks munandi. mnflutningurin av tilfari til
vinnuvirksemi øktist. nýtslan hjá húsarhaldumunum ikki minst av bilum øktist.

gjaldsjavnin hevði avlop,
uttanlandsskuldi er minkað
munandi og landskassin og
kommunuinar fingu munandi bctrí fíggjarlig úrslit
enn árini frammanundan
Búskaparliga afturgongdin byrjaði í 1989 og var í
hæddim í 1992 og 1993
Tey fyrstu tekimm til, at aft-

urgongdin var við at vera
av, komu longu í seinnu
helvt av 1994
Hagtølini. sum eru tøk
fyri fyrsta part av 1997 vísa.
at framgongdin hcldur fram.
hóast hon ikki er eins stór
og víttfevnandi í samfclagnum sum í 1996.
Hóast hetta, eru útlitíni

fyri tey komandi árini hcldur ivingarsom. fyrst og
fremst orsakað av støðuni
innan fiskivm nuna. sigur
Búskaparráðið. sum mælir
til at fylgja tilráðmgini frá
ICES um mðurskurð í fiskiskapinum.
Búskaparráðið mælir eisini lil - fyrí at fáa cina skjóta

og lartta tillaging av flolanum. at fiskirættindini
gerast umsctilig.
G rundaðátey vánaligu
útlitini fyri fískiskapin
við Føroyar verður eisini
m z lt til. at landskassi og
kommunur føra eina sera
vaman figgjarpoliukk

Ásanna ikki týdningin
av effektivum fiskiflota
P olitisk a búskaparliga kjakið snýr seg
í o v stóran mun um fiskiræ ttindi hjá
teim ym su sk ipab ólk un um o g økjunum í iandinum , heldur Búskaparráðið. sum ávarar piolitikarar um at lata
se g tøla av d reym in um um ein a
m ø gu liga oljuvinn u
Búskaparráðtð sigur. ai uer
ábendingar. sum kunnu fáast um raksturin hjá feskfiskaflotanum. henda á, at
rakstunn er batnaður munandi tev seinastu 2-3 árini.
rnen al batin framvegis ikki
er nóg stórur til at tryggja
stórvegis avlop til avskrivingarnar
Henda myndin gerst uppaftur greiðart. tá ið hugsað
verðu um. at iløgustuðulin
stendur sum inntøka á roknskapunum. meðan minstaløn og dagstudningur ikki
standa sum útreiðslur
Tað er órógvandi, at feskfiskaflotin ikki ber seg, hóast flskiskapunn - ikki
minst eftir toski og hýsu hevur venð so sera góður.
Tað er alneyðugt at taka súg
til at tryggja. at fliHin ber
seg Skal ein fáa tað mesta
burtur úr føroyska búskapinum, má samstarvast um at
fáa skipanina innan fiskivinnuna at virka erftir ztlan.
Fæst skipanin at virka, eru

útlitini til búskaparliga
framgongd v z l støm cnn
tey annars høvdu venð.
• Ein búskaparliga effektiv høv uðsv inna er ein
fortreyt fyri. at onnur
sera tvðandi mál kunnu
røkkast
• Endurnv gging av flotanum. Ein frotreyt fyri at
kunna cndumýggja flotan er. at flskivinnan kastar nóg nógv av sær. Ein
fær ikki eitt gott úrslit av
at veita sluðul til endurnýggmg av flotanum, um
ein ikki tryggja lønsemi í
rakstrinum. annars bera
tey nýggju skipini seg
kortini ikki - og tey verða helst tey fyrstu, ið
verða seld av landinum
• íløguhugur og vágafýsni. Um flotin kastar
nógv av sær, so verður
áhugi fyrí at gera íløgur í
skip.
• Størri eginpcningur
Um flotin kastar nógv av

sær, so verður áhugi fyrí
at lala vinnuna forrenta
kapitalin heldur enn við
passivart iløgu
• Góðar mannmgarhýrur
Um flotin ikki er búskaparhga effektivur. so verðu ro v lílð til manmngarnar Tað. sum darvar
búskaparliga eflcklivitet
inum hjá flotanum. er
ikki sb nógv kostnaðunn
av at reka flskiskap, men
í væl støm mun. at virðið av veiðini hjá hvørjum
báti er ov lítið - fyrst og
fremst tí tann tiskaða
nøgdin hjá hvørjum báti
er ov litil.
• At tilfeingisrentan ikki
fer fyri skeyti Um kapasiteturin i flotanum er ov
stórur, fer tilfeingisrentan
til at gjalda olju. hýrur
og aðrar rakstrarútreiðslur til lcy skip. sum cru til
aviops. Um hon fer fyri
skeyti, kann hon vera vit
til at styrkja flskivinnuna
og kanska aðrar vinnur
tíggjarliga. Hon kann
eisini hugsast at kunna
gera nyttu í samfelagnum
upp á annan hátt, t. d.
kann hon kanska geva
møgulcika fyn at lækka
skattatrýstið.
• Al flest møgulig flskasløg kunnu koma til
sættis Um skipini bera
seg. so kunnu flskasløg.
sum ikki geva so høgan

prís betrí nýtast sum
ískoyti til raksturin
• At flskavirkini bcra
seg Ein búskaparliga
veikur floti fer ofta eftir
løtuvinnmgi. eitl nú við
at royna at dúva upp á
løtuvinning
• Byggja upp aðrar altem ativar vinnur. Hugburðurin í høvu«3sv innum
bevur stóran týdmng fyn
hugburðin í samfelagnum øllum. og við at
sleppa av við yvirkapasitct í Hskiv mnuni kunnu
dugnaiig fólk úr flsktvinnuni vcrða við at
bvggja nýggjar vinnur
upp Óbeinlciðis hevur
effcktivitcturin í høvuðsvinnuni týdmng fyrí
kappingarfønð í øllum
samfelagnum.
Tað cr tiskið cin sera
tvðandi partur av kjakinum. hvøn skipanin fyri
flskivinnuna tryggjar rentahilitet i fiskivinnuni.
sigur Búskaparráðið
Politiskt búskapariiga kjakíð í đag viðger fyrst og
fremst spurnmgin um flskirzttindi hjá teim ymsu skipabólkunum og økjunum í
landinum Tað tykist ikki al
ásanna týdningin av einum
eflektivum flskiflota. Helst
er hetta orsøkin til, al politi'ka skipanm ikki tekur ta
stóra st 'nði. sum skal til fyri

BúskaparriuUt) ávarar ímóti, at vit lata okkum tøla av
møKuhftum oljuinntøkum
at fremja skilagóð tiltøk
innan flskivinnuna.
Utlitini til at finna olju á
føroyskum øki gcra kanska.
al politiska hugsanin er. at
tørv unn a at gera nakað veruligt við hcsar trupulleikar
verður minni. helst tí ein
vónar. at oljan fer at hava
við sær, al møgulig misløk
ikki fáa so álvarsligar avleiðingar Av flein orsøkum
er hesin hugsunnarháttur
ikki skilagóður Fyri tað
fyrsta er tað alt ov vánaligt
at grunda tann førda politikkin á sera óvissar framtíðannntøkur Fyn tað næsta

liggja m øguligar oljuinntøkur ov langt frammi í tíðini til, at tær kunnu loysa
dagsins trupulleikar Fyri
tað tnðja vcrða trupullcikarnir uppaftur truplari
kanska ómøguligir at loysa, um tcir ikki verða loystir.
tá ið teir vcrða ásannaðir
Og síðst. men ikki minst. cr
tað av ovurstórum týdningi.
at stflað verður fmóti. at allar v innur - eisini fiskiv innan
- skulu verða sjálvbjargnar.
hóast møguligar oljuinntøkur.

Krøvini frá ICES kosta 250 mió kr
B úskaparráðið m æ lir til, at vit fylgja
tilráðingini frá IC E S, su m m æ lir til
m unandi niðurskurð í fisk iskap in um
undir F øroyu m . Verður tilráðingin
fy lg d , m inkar ú tflu tn ingsvirði okkara
v ið 2 5 0 m illió n u m krónum
í ti' semasta tilmælinum frá
ICES verður mælt ti! munandi m ðurskurð í veiðini
undir Føroyum eftir nøkrum
av teimum m est týðandi
flskasløgunurm. sigur Búskaparráðið í frágreiðing

hildin at verða á lívfrøðiligum burðardyggum støði.
um veiðitrýstið er sum nú.
t. e. flskað verður um
10.000 tons.
Tilráðingin frá ICES er
grundað á. al flskifrøðingar
vænta, at flskastovnam ir
við Føroyar fara at minka
munandi, um veiðitrýstið
ikki verður linkað. flskisíni.
frøðingam ir mæla til eitt
meira javnt trýst. sum ikki
- Sostall verður mælt til,
at flskiskapurín eftir toski er ov høgt. Sambært leirra
verður í m esta lagi 23metingum. kann samfelagið
27.000 tons. Eftir Upsa í kortini fáa meira úrtøku úr
m esta lagi 10.000 tons.
sjónum, enn eitt ov høgt
veiðitrýsl gevur. Sæð frá
Hýsuflskiskapurin verður

einum búskaparligum sjónarmiði. hevur tann skiflandi
úrtøkan, sum friur fiskiskapur hevur við sær, sera
óhepnar fylgjur. tí óvissan
ger tað sera trupult fyri
vinnuna at gera ætlanir y vir
longri tíðarskeið. Hesar
skiftandi umstøður hjá høv uðsvinnuni ávirka allar
partar av samfelagnum
Nógv hevði verið unnið. um
búskapargongdin var eitt
sindur javnarí.
Sam bzrt tilráðingim eigur flskiskapurin undir Før
oyum ikki at vera meira enn
tilsamans uml. 70.000 tons.

av hcsum kunnu føroyingar
flska uml. 65.000 tons clla
um leið tað sama sum í
1994, ið var eitt av teimum
vánaligast
flskiárunum.
Viðrið av veiðini kann tó
kortini roknast at gerast
frzgarí enn í hesum árínum.
u' parturin av toski og hýsu
cr munandi øktur
Um flskiskapurin skal
m inkaviðum l. 15.000 tons
av toski, 7.000 av upsa og
3.000 tons av øðrum flskasløgum. merkir tað. at avreiðingarvnðið minkar við
uml 175 mió krónum. Útflutningsvirðið m inkar við

hesan upphædd, um ein
roknar við. at niðurskurðurin i' flskiskapinum hevur
við sær. at útflutningunn av
óvirkaðum flski minkar tilsvarandi. Um em roknar
við, at minkingin hevur við
sz r, at flskavirkini fáa tilsvarandi minni nøgd til
virkingar. so minkar útflutn
ingsvirðið við út fmóti 250
mió. krónum.

