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Viðvíkjandi broyting í løgtingslóg um fuglaveiðu 

Søvn Landsins meta ikki, at tørvur er á lógarbroytingini. Av tí at einki fakliga viðkomandi er komið fram 
síðan fund í Fiskimálaráðnum 26. september 2011, verður mett, at niðurstøðan á fundinum framvegis 
skal vera galdandi. Ítøkiliga, at 

a) Ein eigur ikki at broyta fuglaveiðulógina, tí heimildirnar í henni loyva veiðu av grágás. 

Tað ber til at søkja um undantaksloyvi til at veiða grágás. Søvn Landsins umsita hesa heimild, og kunnu 
staðfesta, at eingin tílík umsókn er komin síðstu árini. 

b) Meira vitan um grágásastovnin og skaðaárin á bøin skuldu fáast til vega. 

Sjøtul er settur á henda partin við eini verkætlan um grágæs og ávirkanina á bøin. Verkætlanin verður 
framd av einum lesandi á Århus Universitet. Hon verður liðug á vári 2014, og væntandi kemur hon at 
økja um okkara vitan um hetta evnið. 

Harumframt kann nevnast, at grágæs eru fakøkið hjá Søvnum Landsins, og umsiting av undantøkum frá 
Fuglaveiðulógini liggur hjá Søvnum Landsins. Lógaruppskotið ber brá av manglandi fakligum íkasti í 
samband við gerð av lógaruppskotinum. Uttan at viðgerða hesar manglar neyvari, kann nevnast, at Søvn 
Landsins meta, at 

 Staðfestingin av tørvinum á lógarbroyting er skeiv. 

 At samsvar ikki er ímillum endamál og lógarbroyting. 

 Almennu viðmerkingarnar kunnu villeiða. 

 Hóast tað ikki verður staðfest, so hevur uppskotið neiligar sosialar avleiðingar. 

 Hóast tað mótsætta verður staðfest, so er uppskotið tengt at millumtjóða sáttmálum. 

Vegna vantandi fígging til endamálið gera Søvn Landsins í løtuni einki ítøkiligt fyri, at økja um kunnleikan 
til føroyska grágásastovnin. Søvn Landsins søktu í 2013 um fígging til ringmerking av grágás, frá 
Búnaðargrunninum, men henda umsókn varð ikki játtað.  

Søvn Landsins mæla til, at fígging verður fingin til vega til regluligar teljingar umframt ringmerking av 
grágás. 
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