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Viðvíkjandi.: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fuglaveiðu v.m. 

 

Bóndafelag Føroya fegnast um møguleikan at gera viðmerkingar til broytingar í løgtingslóg um fuglaveiðu. 

Bóndafelag Føroya tekur undir við at.: ”Uppskotið til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fuglaveiðu” 

verður samtikt. 

Bóndafelagið hevur í nógv  ár umrøtt spurningin viðvíkjandi grágásini (Anser anser), og tann skaða hon gerð 

á grøðina, í bø og veltu. Felagið hevur eisini í fleiri ár arbeitt í móti at bóndur fingu loyvi at verja sínar íløgur 

í bø og veltu, uttan at vera lagdir undir lógarbrot. 

Sum tað skilst á viðløgdu skjølum frá Búnaðarstovuni, so verður påstandurin hjá bóndum og 

bóndafelagnum um at grágásin ger óbótaligan skaða á bø og veltur váttaður, og at tann fíggjarligi missurin 

fyri vinnuna harvið sera umfatandi. 

Um vit taka støði í kanningini sum Búnaðarstovan hevur gjørt, so ber til at finna útav hvussu umfatandi 

missurin er í kr fyri vinnuna! 

Vit hava fingið upplýst frá Royndarstøðini í Kollafiðri hvat tað kostar at framleiða fóður úr grasi í Føroyum, 

og vit vita hvat tað kostar at kjeypa innflutt hoyggj. 

Fyri at fáa samanlíkna tølini fara vit at rokna í fóðureindium (fe) 1 fe = 1 kg av bygg ella svarar til 

orkuinnihaldi í 1 kg av bygg. 

Um vit nýta tølini frá viðløgdu kanning, so sæst, at á eldri bøi, er missurin  uml. 1000 fe/ha, kostnaðurin av 

at taða bøin, tó uttan at fáa grøðina til hølvdar,  tí gásin hevur eti tað er uml 1,4kr/fe 

Fíggjarliga tapi er sostatt  1000 fe/ha * 1,4 kr/fe = 1400 kr/ha fyri fyrsta slátt. Hesin bøur skuldi sláast 2 

reisur.  Tvs. 1400 *2 = 2800 kr/ha  

Nakað av stráðfóðursstuðli blívur eisini vekk uml  0.70 kr/fe *1000 fe/sláttur*2 sláttur/ha = 1400 kr/ha 

Samanlagt er sostatt er fíggjarligið kostnaðurin av gásini  2800 kr/ha + 1400 kr/ha = 4200 kr/ha 

Tann stóri vansin er so, fyri at erstatta hetta tap so er man noyddur at kjeypa innflutt hoyggj, tí annars er ov 

lítið fóður, og tað verður so fyri tann prísin sum er galdandi á marknaðinum til eina og hvørja tíð, í løtuni er 

tað so 2000fe/ha * 5,36 kr/fe innflutt fóður = 10750 kr/ha  



Endaligi kostnaðurin av at hava gásina í bønum er fíggjarligt tap vegna tað gásin hevur eti, + kostnaðin av at 

erstatta mista fóðurið. Altso 4200kr/ha +10750kr/ha = 14950 kr/ha. 

Hesi tøl eru fyri eldri bø, og kan man tí ganga hesi tøl við  2,2 (2200fe/ha á nýggjum bøi, tvs. 2,2 ferðir meir 

enn á gomlum bøi sum er 1000fe/ha)   

Samlaða tapi á nýggjum bøi verður sostatt 14950 kr/ha * 2,2 = 32890 kr/ha. 

Í hesum tølum er ikki rokna við tí stráðfóðurstulinum sum fyri kortum sigst vera samtiktur av Tinginum. 

Tað er ikki tikin hædd fyri at gásin dálkar grasi sera illa, og tí er tað sum kemur til hølvdar helst av verri 

gósku, enn um gásin ikki var í bønum. 

Við hesum tølum í huga sigur tað seg sjálvt at tað er ringt fáa nøgtandi úrslit í vinnuni, og serliga fyri tey 

økið í landinum ið eru harðast rakt. 

Øll sum hava trupuleikar av gásini, hava gjørt hvat tey kunna til at styggja fuglin, bæði við fuglaskrímslum, 

luftkanónum, í við millumbilum geva hvøllan brest frá sær, lata hundar renna eftir gásini (hundar oyðileggja 

eisini grasið) o.a.  men tað vísir seg ikki at gera nóg góðan mun. 

Bóndafelagið er av tí fatan, at eingin ynskir at oyða gásina, heldur er talan um at verja sína grøði, uttan 

vanda fyri ákæru, og styggja gásina so mikið at hon heldur seg burtur úr bønum,  og fer í hagan, tí er tað 

góða við hesum uppskoti at tað bert verður loyvt at skjóta gásina í bø og veltu. 

Tá hugsa verður um hvussu lítil partur av Føroyum er velt uml. 3-4%, tá átti tað at verið ríkiligt av plássi hjá 

gásini at nørt seg í haganum, og sær tí bóndafelagið ongar trupuleikar av uppskotinum, hvørki fyri gásina, 

og eiheldur fyri meiniga mannin, bert fyrimunin fyri tann ið varðar av  bønum, hann fær møguleikan at verja 

seg og síni. 

 

Vegna Bóndafelag Føroya 
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