
Tórshavn 30. september 2013 

 

 

Bergur Olsen                                       

Fuglakanningastøðin 

Havstovan 

 

 

Ummæli av uppskoti til løgtingslóg um broyting i løgtingslóg um fuglaveiðu v.m.  Mál: 

13/00614-3 

 

Høvuðsendamálið við broytingini av lógini er: 

1) at avmarka fíggjarligu útreiðslurnar, sum standast av, at grágæs eta græs á veltum øki 

2) at grágásin framvegis skal kunna nørast (vaksa í tali).  

 

Hetta eru tvey ymisk endamál, sum ikki kunnu náast samstundis við at broyta veiðilógina, tí 

tey ganga ímóti hvørjum øðrum.  Eg kann tí ikki taka undir við uppskotinum, sum tað er í 

løtuni.  

Um ætlanin er at broyta veiðilógina, so grágás kann veiðast, so mugu krøv setast um, at 

veiðan skal vera burðardygg, sum øll onnur veiða. Hetta førur m.a. við sær, at veiðan ikki má 

minka um stovnin, og tað er helst ikki nøktandi fyri bøndurnar. 

 

Hvussu stóran stovn vilja vit hava? Fyri at náa tí fyrra endamálinum er neyðugt at minka 

stovnin munandi ella at halda gæsnum burtur frá veltum lendi. At minka um stovnin og enntá 

oyða hann ber væl til, tí tað hava vit gjørt fyrr. Tá ið gæsnar eru fjaðursárar og ikki kunnu 

flúgva, savnast tær, saman við øllum ungunum, á nøkrum fáum vøtnum. Tá ber væl til at taka 

burtur av stovninum og minka hann niður í ta stødd, sum ynskiligt er. Spurningurin er bara, 

hvussu nógvar gæs vit vilja hava, men tað veldst um, hvønn tú spyrt. Bóndurnir høvdu 

trupulleikar longu í 1980unum, tá ið vit høvdu færri enn 50 pør av grágæs (sí hjáløgdu grein 

frá 1994), so um stovnurin skal minkast niður á eitt, fyri bøndurnar nøktandi støði, so skal 

nógv takast burturav. 

 

Gásastovnurin fer helst at minka, um hann ikki sleppur at eta græs á dyrkaðum lendi. 

Um gásastovnurin ikki skal minkast við at drepa burtur av honum, so má okkurt annað gerast 

fyri at halda gæsnum burtur frá veltum lendi, men tað vil føra við sær, at gæsnar fáa minni at 

eta. Tí kann stovnurin ikki vaksa so skjótt, sum hann ger í løtuni, og helst fer hann at minka, 

tá hann ikki sleppur at eta græs á dyrkaðum lendi. Hetta ger kanska onki, men so verður 

punkt 2 ikki rokkið. 

 

Landsstýrið kann geva undantaksloyvi. Um mjólkneytabøndurnir meta, at trupulleikin 

kann loysast við at skjóta grágæs inni á veltum lendi fyri at styggja gæsnar burtur, so er 

møguleiki fyri at gera eina roynd, tí sambært verandi veiðilóg §21 kann landsstýrið geva 

tilskilaðum monnum undantaksloyvi at skjóta grágæs á veltum lendi. Ein avleiðing kann 



verða, at gæsnar bara verða stygdar yvir á grannan, um hann ikki verður líka íðin at skjóta, og 

so er onki vunnið. 

Hesin trupulleikin kann kanska verða loystur við at leggja nøkur uppdyrkaði øki av til 

gæsnar, har tær fáa frið alt árið. So høvdu tær kanska ikki komið so nógv í bøin hjá 

bóndunum, og so høvdu tær eisini havt eitt stað at farið, tá ið tær vórðu stygdar burtur av 

bóndunum. Um gæsnar bara verða stygdar út í hagan, har minni er at liva av, so verða tær 

skjótar aftur. 

 

Fleiri kanningar. Gæsnar verða helst ein enn størri trupulleiki hjá bóndunum, um tær nørast 

meira. Tað er tí umráðandi, at kanna stovnin gjølla, so tey tiltøk, ið verða gjørd, eru til frama 

bæði fyri bøndurnar og fyri tey, sum njóta náttúruna. 

 

Umráðandi er t.d. at vita, hvussu stórur føroyski stovnurin er, og hvussu stórur partur er 

flytifuglur, sum sæst á dyrkaða lendinum. Eisini kundi verið áhugavert at vita, hvussu nógv 

føroyska gásin ferðast ímillum oyggjarnar og tey dyrkaðu lendini, og eisini um hon ferðast 

ímillum lond. 
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