
2012: 

Vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli í 2012 

Fiskimálaráðið hevur útlutað 5.000 tons av makreli til 8 verkætlanir í sambandi við vinnuligar 
fiskiveiðiroyndir eftir makreli í 2012. 6 aðrar umsóknir, sum eisini vóru við í raðfestingini, 
rukku ov stutt til at fáa kvotu. Kvoturnar eru útlutaðar sambært § 4 í kunngerð nr. 75 frá 8. 
juni 2012 um skipan av fiskiskapinum eftir makreli undir Føroyum í 2012. 
  
Tá umsóknarfreistin var farin, hevði Fiskimálaráðið fingið 14 umsóknir um lut í kvotuni, sum 
er sett av til vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli. 7 umsóknir komu ov seint inn, og vórðu 
tískil ikki viðgjørdar. 
  
Í sambandi við viðgerðina av umsóknunum, og raðfestingina, er dentur lagdur á 
menningarvirðið og nýskapanarvirðið í royndunum. Havstovan hevur verið við í raðfestingini 
av umsóknunum. 
  
Játtaðar umsóknir  
3 verkætlanir at menna ymiskar pumpuskipanir og ymiskar framleiðslur í hesum sambandi 
hava hvør fingið tillutað upp til 1.000 tons. 
  
Eitt trolvirkið hevur fingið tillutað upp til 300 tons til royndir við ristum at skilja makrel og sild 
í trolinum. 
  
Eitt uppsjóvarvirki saman við 3 móttøkuvirkjum og 4 feskfiskatrolarum hevur fingið eina 
kvotu upp til 1.000 tons fyri at samskipa góðsku, fiskiskap og veiðu. 
  
Tveir trolbátar hava fingið játtað upp til 250 tons at menna útgerð og veiðihættir og skulu 
samstarva við framleiðsluvirki um flakaskering og frysting. 
  
Tveir trolbátar hava fingið játtað upp til 250 tons at royna eitt serligt trol hjá føroyskum 
trolverkstaði.      
  
Tveir trolbátar hava fingið tillutað upp til 200 tons í sambandi við partroling og ymiska 
framleiðslu umborð (magadraga, avhøvda og flakaskera, sum bæði skal frystast umborð og 
verða landað feskt). 
  

Frágreiðing skal sendast Fiskimálaráðnum, tá royndirnar eru gjørdar, seinast í desember 
2012.  

  



 
2013: 

Vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli og norðhavssild í 2013 

Fiskimálaráðið hevur útlutað 5.000 tons av makreli og 2000 tons av norðhavssild til 5 
verkætlanir í sambandi við vinnuligar fiskiveiðiroyndir í 2013. 2 aðrar umsóknir, sum eisini 
vóru við í raðfestingini, rukku ov stutt til at fáa kvotu, og ein umsókn hevði ikki tørv á 
serligari kvotu fyri at gera ætlaðu royndirnar.  
Kvoturnar eru útlutaðar sambært § 6[1] í kunngerð nr. 55 frá 21. mai 2013 um skipan av 
fiskiskapinum eftir makreli og norðhavssild við fiskiførum undir føroyskum flaggi í 2013. 
  
Tá umsóknarfreistin var farin, hevði Fiskimálaráðið fingið 8 umsóknir um lut í kvotunum, 
sum eru settar av til vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli og norðhavssild. Harafturat kom 
ein umsóknir ov seint inn og var tískil ikki viðgjørd. 
  
Í sambandi við viðgerðina av umsóknunum, og raðfestingina, er dentur serliga lagdur á 
menningarvirðið og nýskapanarvirðið í royndunum, umframt virðisøking av veiðuni. 
Havstovan hevur verið við í raðfestingini av umsóknunum. 
  
Játtaðar umsóknir  
 
2 verkætlanir, sum skulu menna ymiskar pumpuskipanir, reiðskap og skiljing av livandi sild 
og makreli í sjónum og umborð, og ymiskar framleiðslur umborð, hava hvør fingið tillutað 
upp til 1.200 tons av makreli og upp til 800 tons av sild. 
 
Ein líknandi verkætlan, sum hevur serliga menning av pumpuskipan sum endamál, hevur 
fingið tilluta upp til 800 tons av makreli og upp til 400 tons av sild. 
 
Eitt uppsjóvarvirki saman við fleiri skipum hevur fingið eina kvotu upp til 1.600 tons av 
makreli fyri at samskipa fiskiskap, landing, fluting og víðarigóðsking á landi og 
marknaðarføring. 
   
Tveir bátar hava fingið játtað upp til 2*100 tons av makreli at gera framhaldandi royndir í 
samband við seinkaðu verkætlanina «Makreltrol til smærri bátar» (FVG nr. 11/01433) 
   
Frágreiðing skal sendast Fiskimálaráðnum, tá royndirnar eru gjørdar, seinast lagi 31. 
desember 2013 

 

  

                                                           
[1] Vinnuligar fiskiveiðiroyndir 



 
2014: 
Vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli og norðhavssild í 2014 

Fiskimálaráðið hevur útlutað 3.500 tons av makreli og 500 tons av norðhavssild til 5 
verkætlanir í sambandi við vinnuligar fiskiveiðiroyndir í 2014.  
Hesar 5 umsóknirnar søktu um tilsamans 14.500 tons av makreli og minst 1700 tons av 
norðhavssild. Kvoturnar eru útlutaðar sambært § 27 í kunngerð nr. 84 frá 4. juli 2014 um 
skipan av fiskiskapinum eftir makreli og norðhavssild við fiskiførum undir føroyskum flaggi í 
2014, sum broytt við kunngerð nr. 86 frá 25. juli 2014. 
  
Tá umsóknarfreistin var farin, hevði Fiskimálaráðið fingið 5 umsóknir um lut í kvotunum, 
sum eru settar av til vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli og norðhavssild. Harafturat kom 
ein umsóknir ov seint inn og varð aftursend, og  tískil ikki viðgjørd. 
  
Játtaðar umsóknir  
Ein verkætlan, sum skal menna kompressaraskipan (luftpumping) til smærri skip (2+1), 
reiðskap og skiljing av livandi sild og makreli í sjónum og umborð, hevur fingið tillutað 800 
tons av makreli og 100 tons av norðhavssild. 
 
Ein verkætlan, sum framhaldandi mennir pumpuskipan til størri skip (2+1) hevur fingið 
tillutað 200 tons av makreli og 100 tons av norðhavssild. 
 
Ein verkætlan við skipi/skipum knýtt at minni uppsjóvarvirki hevur (aftur í ár) fingið tillutað 
1500 tons av makreli og 200 tons av norðhavssild fyri at samskipa fiskiskap, landing, flutning 
og víðarigóðsking á landi og marknaðarføring 
 
Eitt tilsvarandi verkætlan við tveimum partrolarum (2+2) knýtt eisini at einum minni 
uppsjóvarvirki hevur fingið tillutað 700 tons av makreli fyri at samskipa fiskiskap, landing, 
flutning og víðarigóðsking á landi og marknaðarføring. 
 
Ein líknandi verkætlan við 4 nótabátum knýttir at bæði einum landingarstaði og einum 
framleiðsluvirki (í aðrari oyggj) hevur fingið 400 tons av makreli og 100 tons av norðhavssild 
fyri at samskipa fiskiskap, landing, flutning og víðarigóðsking á landi og marknaðarføring. 
 
Frágreiðing skal sendast Fiskimálaráðnum, tá royndirnar eru gjørdar, seinast lagi 31. 
desember 2014. 

 

 
  



 
2015: 
Vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli og norðhavssild í 2015 

Vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli og norðhavssild í 2015 
Fiskimálaráðið hevur útlutað 3.500 tons av makreli og 500 tons av norðhavssild til 7 
verkætlanir í sambandi við vinnuligar fiskiveiðiroyndir í 2015.  
 
Hesar 7 umsóknirnar søktu um tilsamans 9750 tons av makreli og 1795 tons av 
norðhavssild.  
Kvoturnar eru útlutaðar sambært greinunum 13 og 19 í Kunngerð nr. 141 frá 22. desember 
2014 um at skipa fiskiskapin eftir makreli við fiskiførum undir føroyskum flaggi í 2015, sum 
broytt við kunngerð nr. 1 frá 9. januar 2015 (3.500 tons) og sambært greinunum 7 og 9 í 
Kunngerð nr. 100 frá 13. juli 2015 um at skipa fiski-skapin eftir norðhavssild við fiskiførum 
undir føroyskum flaggi í 2015 (500 tons). 
 
Tá umsóknarfreistin var farin, hevði Fiskimálaráðið fingið 7 umsóknir um lut í kvotunum, 
sum eru settar av til vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli og norðhavssild. Harafturat kom 
ein umsóknir ov seint inn og ein munnligur fyrispurn-ingur var eftir at freistin var úti, um 
møguleika fyri kortini at senda umsókn inn. 
 
Játtaðar umsóknir  
 
Ein verkætlan við skipi/skipum knýtt at minni framleiðsluvirki hevur (aftur í ár) fingið tillutað 
1600 tons av makreli og 150 tons av norðhavssild fyri at samskipa fiskiskap, landing, flutning 
og víðarigóðsking á landi og marknaðarføring. 
 
Eitt tilsvarandi verkætlan við 4 skipum knýttum at einum minni framleiðsluvirki hevur (aftur í 
ár) fingið tillutað 900 tons av makreli og 250 tons av norðhavssild fyri at samskipa fiskiskap, 
landing, flutning og víðarigóðsking á landi og marknaðarføring. 
 
5 verkætlanir við ymiskum skipum, sum allar hava til endamáls at skilja sild og minni makrel 
frá í trolinum meðan fiskað verður hava fingið 200 tons av makreli og 20 tons av 
norðhavssild hvør. Talan er um royndir við 1) rullum í skiljirist, 2) betri smámeskað segl, 
3)  Rýmingarhol í flótitroli (Escape panel), 4) Stroppar í miðjuni av trolinum og 5) Skiljistykki 
í trolið og tveir posar. 
 
Í sambandi við viðgerðina av umsóknunum og raðfestingina er serligur dentur lagdur á 
menningarvirðið og møguligt nýskapanarvirðið í royndunum umframt virðisøking av veiðuni. 
Havstovan hevur verið við í raðfestingini av umsóknunum. 
 
Frágreiðing skal sendast Fiskimálaráðnum, tá royndirnar eru gjørdar, seinast lagi 31. 
desember 2015. 

 

  



 
2016: 
Vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli í 2016 

Fiskimálaráðið hevur útlutað 1.000 tons av makreli til eina verkætlan í sambandi við 
vinnuligar fiskiveiðiroyndir í 2016.  
  

Kvotan er útlutaðar sambært greinunum 12a og 18a í Kunngerð nr. 173 frá 28. desember 
2015 um at skipa fiskiskapin eftir makreli við fiskiførum undir føroyskum flaggi í 2016, sum 
seinast varð broytt við Kunngerð nr. 100 frá 07. okt. 2016 (Vísindaligar fiskirannsóknir og 
vinnuligar makrelroyndir). 
 
 
Játtaða umsóknin 
 
Ein verkætlan við 4 skipum knýtt at minni framleiðsluvirki hevur (aftur í ár) fingið tillutað 
1000 tons av makreli fyri at samskipa fiskiskap, landing, flutning og víðarigóðsking á landi og 
marknaðarføring. 
 
Í sambandi við viðgerðina av umsóknunum og raðfestingina er serligur dentur lagdur á 
menningarvirðið og møguligt nýskapanarvirðið í royndunum umframt virðisøking av veiðuni. 
Havstovan hevur verið við í raðfestingini av umsóknunum. 
 
Frágreiðing skal sendast Fiskimálaráðnum, tá royndirnar eru gjørdar, seinast lagi 31. 
desember 2015. 

 

  



 
2017: 
Vinnuligar fiskiveiðiroyndir eftir makreli í 2017 
 
Fiskimálaráðið hevur útlutað 4.500 tons av makreli til 6 verkætlanir í sambandi við vinnuligar 
fiskiveiðiroyndir eftir makreli í 2017.  

 
Ellivu umsóknir komu inn tá freistin var úti týs. 10. jan. 2017 kl. 12. Hesar søktu um 
tilsamans 13.450 tons av makreli.  
 
Ein verkætlan við 5-6 skipum knýtt at minni framleiðsluvirki hevur (aftur í ár) fingið tillutað 
2.100 tons av makreli fyri at samskipa fiskiskap, landing, flutning og víðarigóðsking á landi 
og marknaðarføring. 
Ein tilsvarandi verkætlan við 2 skipum knýttum at einum framleiðsluvirki hevur (eins og í 
2014) fingið tillutað 800 tons av makreli fyri at samskipa fiskiskap, landing, flutning og 
víðarigóðsking á landi og marknaðarføring. 
Ein verkætlan, har 2 skip saman við tveimum virkjum, skulu menna skiljimaskinu, so 
møguligt er at skilja umborð. Hendan verkætlanin hevur fingið treytaða tilluting av 400 tons 
av makreli. 
Eitt verksmiðjuskip hevur fingið tillutað 200 tons av makreli, sum verða nýtt til at seta gongd 
á víðariframleiðslu av makreli umborð, sum ikki hevur verið roynt fyrr (eins og vil 
norðhavssild). Víðarigóðsking og marknaðarføring. 
Eitt minni skip, sum skal føra fiskin ísaðan í kørum til lands, fær tillutað 500 tons av makreli, 
treytað av, at teir landa til smærri virki á landi, so makrelurin verður víðarigóðskaður í landi. 
Ein verkætlan saman við nótaskipi fær tillutað treytaði 500 tons av makreli til royndir at fiska 
við ljóði (ljóðtransportara á lemmunum), at teir nýta part av egnari kvotu til royndirnar. 
 
Í sambandi við viðgerðina av umsóknunum og raðfestingina er serligur dentur lagdur á 
menningarvirðið og møguligt nýskapanarvirðið í royndunum umframt virðisøking av veiðuni. 
Havstovan hevur verið við í raðfestingini av umsóknunum. 
 
Frágreiðing skal sendast Fiskimálaráðnum, tá royndirnar eru gjørdar, seinast lagi 31. 
desember 2017. 
 
 


