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Viðv. j. nr. 18/00254-2 - umsókn um at avreiða part av veiðu frá menningarkvota til annað 
virki enn Snarfrost 
 
Víst verður til tilsøgn frá Fiskimálaráðnum, dagfest 12. august 2018 og ískoyti til tilsøgnina, 
dagfest 12. september 2018, har verklætlan hjá P/f Skip (undir stovnan), nú P/f Kinnfelli undir 
stovnan, fær tillutað menningarkvotu eftir nærri ásettum treytum. 
 
Felagið verður skrásett hjá Skráseting Føroya ein av fyrstu døgunum og felagið fær væntandi 
í allarnærmastu framtíð leverað skipið Katrin Johanna VA 410 við kallinummari XPWC til at 
fiska ta kvotu, sum felagnum er tillutað. Skipið væntast leverað felagnum um eina góða viku. 
 
Sum kunnugt hevur felagið fingið tillutað 10.400 tons av svartkjafti, 2.224 tons av makreli og 
1.770 tons av sild í 2018. Fyri 2019, 2020 og 2021 eru nøgdirnar fyri ávikavist svartkjaft, makrel 
og sild 13.000 tons, 1900 tons og 1770 tons. 
 
So skjótt sum Katrin Johanna VA 410 er leverað og klár, verður farið til fiskiskap at troyta 
tillutaðu nøgdina fyri 2018. Ætlanin er øll sum hon er grundað á, at fiskaðu nøgdirnar skulu 
leverast til og virkast á Snarfrost í Miðvági og hetta er eisini avgjørda fyritreytin fyri allari ver-
kætlanini og umsóknini um menningarkvotu. Felagið væntar og vónar, at verkætlanin verður 
grundarlagið undir menning og nýskapandi virksemi í Vágoynni. 
 
Arbeitt hevur verið við verkætlanini í langa tíð og síðandi felagum varð tillutað menningark-
votu, er ferð av álvara sett á ítøkiligu fyrireikingarnar, herundir eisini út- og umbyggingar av 
virkinum Snarfrost. 
 
So hvørt sum Snarfrost verður útbygt til at taka ímóti nøgdunum og uppá sikt og vónandi longu 
í 2019 móti øllum fiskaðu nøgdunum av fiski, verður øll veiðan samsvarandi umsókn felagsins 
og tilsøgn Fiskimálaráðsins leverað til og virkað á Snarfrost í Miðvági. 
 
Orsakað av at tað er so langt liðið út á árið, fer ikki at bera til hjá Snarfrost at taka ímóti øllum 
teimum nøgdum, sum ætlandi verða fiskaðar í ár. Afturat hesum fer Katrin Jóhanna VA 410 
ikki at megna at fiska alla tillutaðu kvotuna í ár. 



   
 

  Síða 2/2 
 

 
Sum nú er, er virkið klárt at taka ímóti sild og makreli og stórst møguligar nøgdir av hesum 
fiskaslagi verða tí leveraðar til og virkaðar á Snarfrost í ár. Snarfrost klárar sum nú er at taka 
ímóti og virka 50 tons um samdøgrið. Kapasiteturin hjá Snarfrost verður sum nevnt útbygdur 
og virkið væntast at kunna taka ímóti og virka 150 tons um samdøgrið, tá liðið er út á várið 
2019. 
 
Arbeitt verður við eisini at gera virkið klárt at taka ímóti svartkjafti og væntandi kann virkið 
longu í komandi ári taka ímóti einum parti av svartkjaftinum. Ætlanin er at víðarivirka svartkj-
aftin til matna. 
 
Snarfrost megnar sum nevnt ikki at taka ímóti øllum teimum nøgdum, sum ætlandi verða fi-
skaðar í ár. Ein høvuðsorsøk til hetta er, at tað er liðið so langt út á ári, nú tað av álvara fer at 
bera til at fara undir virksemið. 
 
Tí er neyðugt hjá felagnum at søkja Fiskimálaráðið um loyvi til í inniverandi ári at landa nakað 
av veiðuni aðrastaðni í Føroyum, ið Snarfrost ikki í ár fer at hava møguleika at taka ímóti og 
virka. 
 
Felagið ynskir í mest møguligan mun at landa veiðuna til virki, sum liggja á økjum, ið hava 
fingið tillutað menningarkvotu. Felagið hevur verið í sambandi við virkið hjá P/f Vestmanna 
Seafood í Vestmanna og P/f TG Seafood í Hvalba. Hesi virki kunnu taka ímóti pørtum av tí 
veiðu, sum verður løgd upp í ár. Søkt verður um loyvi til at landa partar av veiðuni, ið Snarfrost 
ikki fær tikið ímóti, til hesi virki í tann mun, at hesi virki bjóða marknaðarprís fyri veiðuna. 
 
Í tann mun at tað ikki ber til hjá P/f Vestmanna Seafood og P/f TG Seafood at taka ímóti tei-
mum nøgdum, sum Katrin Jóhanna VA 410 fer at veiða, verður søkt um loyvi til at landa hen-
dan partin av veiðuni til onnur virki í Føroyum. 
 
Viðvíkjandi svartkjafti eru fá virki sum nú eru før fyri at taka ímóti stórum nøgdum av svartkj-
afti. Tí verður søkt um loyvi til at landa tann svartkjaft, sum verður fiskaður í ár, til virki, sum 
ikki liggja á økjum, sum hava fingið tillutað menningarkvotu. Virkini, sum talan kann verða um 
at landa svartkjaftin til, eru Havsbrún, Pelagos, Faroe Pelagic og Varðin Pelagic. 
 
Tað hevur sum vera man stóran skund hjá felagnum at fáa svar uppá hesa umsóknina. Tørvar 
Fiskimálaráðnum fleiri upplýsingar at taka støðu til hetta, frætta vit fegin. 
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