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Løgtingsmál nr. 9/2008: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsjørð 
 
 

 
Uppskot  

 
til 
 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsjørð 
 
 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 45 frá 15. mai 2007 um 
landsjørð, sum broytt við løgtingslóg nr. 98 
frá 1. november 2007, verða gjørdar hesar 
broytingar: 
 
1) § 1 verður orðað soleiðis: 

“§ 1. Jørð, sum landsstýrismaðurin 
fyrisitur sambært hesi løgtingslóg, er ogn 
landsins. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin fyrisitur alla 
almenna jørð, ið ikki verður fyrisitin av 
ella er skrásett sum ogn hjá øðrum 
almennum stovni, herundir 
kommununum.” 

 
2) Í § 2, stk. 1, § 5, stk. 1-4, § 7, stk. 3, sum 

verður stk. 6, § 8, § 9, stk. 2, § 10 og § 
11, stk. 1 verður “Búnaðarstovan” broytt 
til “Landsstýrismaðurin”. 

 
3) § 2, stk. 4 og 5 verða strikað.  

 
4) § 3 verður orðað soleiðis: 

“§ 3. Raksturin av festum kann verða 
lagdur í partafelag ella smápartafelag, 
sum festarin eigur. Landsstýrismaðurin 
ásetir í kunngerð nærri reglur hesum 
viðvíkjandi. 

Stk. 2. Festi kann verða lagt saman við 
øðrum festi, og festi kann verða býtt 
sundur, um umstøðurnar tala fyri tí. 
Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð 
nærri reglur hesum viðvíkjandi.” 
 

5) Yvirskriftin, “Festaraskifti”, áðrenn § 4, 
verður broytt til “Festitreytir”. 

 
6) § 4 verður orðað soleiðis: 

“§ 4. Festari, sum fær latið jørð í festi, 
skal lúka ávís minstukrøv til 
jarðarbrúkskunnleika. Landsstýrismað-
urin ásetir hesi minstukrøv í kunngerð, 
umframt nærri reglur um hesi krøv.  
Stk. 2.  Festarin rindar øll gjøld, sum 
hvíla á festinum, og rindar festileigu. 
Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð 
nærri reglur um, hvussu leigan verður 
ásett. 
Stk. 3. Festitreytirnar verða ásettar í 
einum festibrævi. Festibrøvini skulu 
gjølla skila til, hvat hoyrir til festið. 
Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð 
nærri reglur um festitreytir. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann gera av, 
at festi, ella partar av festi, verða nýttir 
til annað enn landbúnaðarendamál. 
Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð, 
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hvussu slíkt virksemi verður skipað og 
treytir hesum viðvíkjandi. 
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann taka 
festibrævið aftur, um festarin munandi 
misheldur sínar skyldur eftir hesi lóg.” 

 
7) Yvirskriftin, “Festitreytir”, áðrenn § 5, 

verður strikað. 
 

8) § 5, stk. 5, 1. pkt. verður orðað soleiðis: 
“Tá festimál er uppsagt eftir stk. 2 ella 3, 
ella festibræv er tikið aftur eftir § 4, stk. 
5, kann landsstýrismaðurin krevja, at 
bygningar, sum eru ogn festarans, men 
eru knýttir at rakstrinum, verða 
avhendaðir.” 

 
9) § 5, stk. 6, 1. pkt. verður orðað soleiðis: 

“Endurgjaldið sambært stk. 5, 2. pkt. 
verður ásett av metingarfólki, sum 
landsstýrismaðurin og festarin útnevna í 
felag.” 
 

10) § 5, stk. 7 verður strikað. 
 
11) § 6 verður orðað soleiðis:  

“§ 6. Festarin hevur rætt til at nýta festið 
við lunnindum, harímillum veiðirættindi 
av festinum, rætt til at fiska í áum og 
vøtnum, og torvskurðar- og kolanáms-
rætt til egna nýtslu. 
 

12) § 7, stk. 1 og 2 verða strikað, og í staðin 
verður sett:  
“Landsstýrismaðurin kann útleiga lendi 
burtur av landsjørð til fóðurframleiðslu 
og har ímillum lendi at dyrka til 
fóðurframleiðslu, traðir og traðarstykkir, 
stykkir til urtagarðsbrúk, grundstykkir til 
húsabygging, vinnu-, ítróttar- og 
frítíðarendamál og almenn endamál o.a. 
Slík leigumál eru avmarkað til at galda í 
mesta lagi 20 ár í senn. Leiguinntøkur 
verða fluttar á festikonto. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann útleiga 
veiðirættindi, herundir fuglabjørg og 
urðar, tó í mesta lagi fyri 1 ár í senn. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir í 
kunngerð nærri reglur um útleigu 
sambært stk. 1 og 2 og treytir hesum 
viðvíkjandi. 
Stk. 4. Fólk, sum eru áhugað at leiga 
lendi, og sum eru búsitandi í somu 
markatalsbygd sum festarin, hava 
framíhjárætt at leiga lendi. 
Stk. 5. Áðrenn jørð verður útleigað 
burtur av einum festigarði ella leigutrøð, 
skal festarin ella leigarin verða 
eftirspurdur.” 
Stk. 3-5 verða hereftir stk. 6-8. 
  

13) Í § 9, stk. 1 verður “Búnaðarstovuni” 
broytt til “Landsstýrismanninum”. 

 
14) Í § 9, stk. 3 verður “stk. 2” broytt til 

“stk. 5”. 
 
15) § 11, stk. 2-8 verða strikað. 
 
16) Aftaná § 11 verður sett: 

“Kæra 
 

§ 11 a. Avgerðir um festiskifti, afturtøku av 
festi, útleigu og sølu av landsjørð sambært 
hesi lóg kunnu kærast til landbúnaðarstevnu 
við kærurætti til yvirlandbúnaðarstevnu. 
Kærufreistin er 6 vikur frá tí degi, 
landsstýrismaðurin hevur kunnað við-
komandi um avgerðina.”  
 

§ 2 
 
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 
at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá 
framløgudegnum í Løgtinginum. 
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Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
 
Høvuðsorsøkin til hetta lógaruppskotið eru spekulasjónsvandar í galdandi landbúnaðarlóggávu, 
og at eigarin av ognini hevur avmarkaðan ræðisrætt yvir ognini. Høvuðsendamálið við 
uppskotinum er tí at broyta lógina soleiðis, at spekulasjónsvandin minkar ella hvørvur, og at 
eigarin av ognini fær ræðisrættin aftur. 
 
Ásetingin í løgtingslóg nr. 45 frá 15. mai 2007 um landsjørð, sum broytt við løgtingslóg nr. 98 
frá 1. november 2007, sum serliga kann elva til spekulasjón í sambandi við festi av landsjørð, er, 
at festarar kunnu taka yvir ella keypa ognir á festinum til undirprís, m.a. bygningar, sambært § 6, 
stk. 1 og § 11, stk. 2. Tann veruleiki, at festibrøvini kunnu avhendast sbrt. § 4 í verandi lóg kann 
eisini elva til spekulasjón. 
 
Uppskotið hevur ikki verið úti til hoyringar. 
 
 
Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
 

• Uppskotið hevur í høvuðsheitum ikki við sær fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Tó 
kunnu rættarmál um møguligar ognartøkur ikki útilokast. Fíggjarliga avleiðingin fyri 
landið kann í slíkum førum møguliga verða endurgjald. Mett verður tó, at støddin á 
einum møguligum endurgjaldi er avmarkað. Uppskotið hevur ikki við sær fíggjarligar 
avleiðingar fyri kommunur. 

 
• Uppskotið hevur við sær avmarkaðar umsitingarligar avleiðingar fyri landið. Uppskotið 

hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 
 

• Uppskotið kann hava við sær fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, tí festarar nú ikki 
longur kunnu avhenda festibrøvini, keypa bygningar o.a. fyri undirprís og útleiga lendi og 
veiðirættindi til onnur. Harafturat hevur uppskotið við sær fíggjarligar avleiðingar fyri 
møguligar veðhavarar, tí festibrævið ikki longur kann veðsetast. Uppskotið hevur ikki við 
sær umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 
• Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar.  

 
• Uppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar 

avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 
 

• Uppskotið hevur ikki við sær sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella 
felagsskapir. 

 
• Uppskotið er ikki tengt at millumtjóða sáttmála. 

 
 
 

Fyri 
landið/lands- 
myndugleikar 

Fyri  
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri 
ávísar sam-
felagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Ja 
 

Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 
Avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 
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Umhvørvisligar 
Avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun 
til altjóða avtalur og 
reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar 
 

   Nei  

 
 
Kap. 3. Serligar viðmerkingar 
 
Til § 1, nr. 1 
Í § 1, stk. 1 verður staðfest, at ognarrætturin til jørð, sum er fevnd av hesi løgtingslóg, er hjá 
landinum.  
 
Stk. 2 samsvarar við § 1 í verandi lóg. Eisini verður Búnaðarstovan broytt til 
Landsstýrismaðurin. Endamálið við hesi broyting er at skapa møguleika fyri 
bygnaðarbroytingum við tí fyri eyga at skipa eina bygnaðarliga eind, sum skal umsita alla 
tilfeingisvinnu. 
 
Til § 1, nr. 2 
Sí viðmerking til § 1, nr. 1. 
 
Til § 1, nr. 3 
Stk. 4  verður flutt til § 4, og stk. 5 verður flutt til § 3 í lógini. 
 
Til § 1, nr. 4 
§ 3, stk. 1 samsvarar við § 2, stk. 5 í verandi lóg. 
 
Stk. 2 samsvarar við § 4, stk. 8 í verandi lóg. 
Heimildin fyri sundurbýti ella samanlegging av festum er í § 76 í lóg um útskifting frá 1939, har 
sundurbýti ella samanlegging av festum er at rokna sum útskifting “i mindelighed”. 
 
Viðvíkjandi heimildini hjá landsstýrismanninum at gera nærri reglur í kunngerð verður víst til 
viðmerkingarnar til verandi lóg, løgtingsmál nr. 107/2006. 
 
Til § 1, nr. 5 
Konsekvensbroyting av § 1, nr. 6 í hesi lóg. 
 
Til § 1, nr. 6 
Høvuðsendamálið við hesi áseting er at avtaka skipanina at avhenda og veðseta festibrøv.  
 
§ 4, stk. 1 samsvarar við kravið um jarðarbrúkskunnleika í § 4, stk. 1 í verandi lóg, tó so, at 
festari skal lúka ávís minstukrøv, sum verða ásett í kunngerð. Tað er ein fyrimunur hjá 
umsøkjara í mun til aðrar, um viðkomandi er nærskildur við verandi festara, og harvið í eitt ávíst 
tíðarskeið hevur verið við í rakstrinum av sama festi, sum viðkomandi søkir um.  
 
Stk. 2 samsvarar við § 3 í verandi lóg. 
 
Stk. 3 samsvarar við § 2, stk. 4 í verandi lóg.  
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Viðvíkjandi heimildini hjá landsstýrismanninum í stk. 1-3 at gera nærri reglur í kunngerð verður 
víst til viðmerkingarnar til verandi lóg, løgtingsmál nr. 107/2006. 
 
Stk. 4 ásetir, at landsstýrismaðurin kann gera av, at nýtslan av festinum heilt ella lutvíst verður til 
annað endamál enn landbúnað. Heimilað verður hervið heilt ella lutvíst at leggja festijørð av til 
annað virksemi enn landbúnað.  
 
“Virksemi” skal skiljast sum m.a. ferðavinnuvirksemi, varðveitsla av serstøkum føroyskum 
húsdjóra-sløgum, royndarnýtsla, plantingar, náttúrufriðingar (herundir tjóðargarðar), 
skógplanting, planturøkt, urtagarðar, ríðiskúlar, ella onnur lendiskrevjandi vinna, ið víkir frá 
kenda neyta- og seyðahaldinum. 
 
Við heimildini at seta treytir í kunngerð kann landsstýrismaðurin m.a. áseta treytir um, at festari 
skal hava viðkomandi førleika til ætlaðu nýtsluna av festinum. Endamálið er, at førleikakrøvini 
verða lagað eftir nýtsluni av festinum. 
 
Stk. 5 samsvarar lutvíst við § 4, stk. 3 í verandi lóg, tó so, at treyt fyri at taka festibrævið aftur 
eftir hesi áseting er, at festarin munandi skal hava mishildið skyldur sínar eftir hesi lóg. 
Búnaðarmyndugleikin metir um hetta í hvørjum einstøkum føri. Slík avgerð kann kærast 
sambært ásetingunum í § 11 a í lógini. 
 
Aðrar serligar ásetingar í lógini um skyldur hjá festara, herundir t.d. § 5, stk. 2-4 í lógini, ganga 
fram um ásetingina í § 4, stk. 5 í lógini.  
 
Til § 1, nr. 7 
Hetta er ein konsekvensbroyting av, at yvirskriftin verður sett áðrenn § 4 í lógini. 
 
Til § 1, nr. 8 
Lagt verður afturat, at eisini tá festi verður tikið aftur eftir § 4, stk. 5, kann landsstýrismaðurin 
krevja, at bygningar, sum eru ogn festarans, verða avhendir.  
 
Til § 1, nr. 9 
Rætting av tilvísingini til stk., sum umrøður endurgjald. 
 
Til § 1, nr. 10 
Konsekvensbroyting av, at bygningar o.t. ikki longur kunnu seljast og keypast. 
 
Til § 1, nr. 11 
Høvuðsendamálið við hesi áseting er at avtaka heimildina at selja og rættin at keypa ognir av 
festinum til undirprís, m.a. bygningar.  
 
§ 6, stk. 1 samsvarar við § 6, stk. 2 í verandi lóg. 
 
Til § 1, nr. 12 
§ 7, stk. 1 samsvarar við § 7, stk. 1 í núverandi lóg, tó soleiðis, at útleiga av landsjørð í mesta 
lagi kann fara fram fyri 20 ár í senn. 
 
Stk. 2 samsvarar við § 6, stk. 3 í núverandi lóg, tó soleiðis, at tað er landsstýrismaðurin, sum fær 
heimild til at leiga út veiðirættindini. 
 
Stk. 4 samsvarar við § 6, stk. 5, tó soleiðis, at útleigarin er landsstýrismaðurin. 



FISKI- OG TILFEINGISMÁLARÁÐIÐ 

6/6 

Stk. 5 samsvarar við núverandi § 7, stk. 2, tó soleiðis, at ásetingin um kæru er flutt til § 11 a.  
 
Til § 1, nr. 13 
Sí viðmerkingarnar til § 1, nr. 1. 
 
Til § 1, nr. 14 
Konsekvensbroyting av, at § 7, stk. 2 nú er stk. 5. 
 
Til § 1, nr. 15 
Konsekvensbroyting av, at bygningar o.t. ikki longur kunnu seljast og keypast.  
 
Til § 1, nr. 16 
Henda áseting samsvarar í ein ávísan mun við § 4, stk. 7 í løgtingslóg nr. 20 frá 17. mai 2004 um 
landsjørð.  
 
Til § 2 
Áseting um gildiskomu. Henda lóg hevur virknað frá framløgudegnum í Løgtinginum. Orsøkin 
er, at landsstýrismaðurin vil forða fyri spekulasjón, soleiðis at møguligt ikki verður at veðseta og 
umseta festi ella keypa bygningar, meðan lógaruppskotið er til politiska viðgerð í Løgtinginum.  
 
 
 
 
 

Fiski- og tilfeingismálaráðið, 24. juli 2008 
 
 
 
 

Tórbjørn Jacobsen (sign.) 
landsstýrismaður 

 
 

/ Rógvi Reinert (sign.) 


