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Uttanríkis- og vinnumálaráðið 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 20. februar 2017 

Mál nr.: 16/00876 

Málsviðgjørt: Skrivið her 

 

 

Løgtingsmál nr. 60/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um matvørur 

v.m. (Ávís matvøruframleiðsla til heimamarknaðin undantikin frá vanligu reglunum um 

løggilding ella skráseting) 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um matvørur v.m. 

(Ávís matvøruframleiðsla til heimamarknaðin undantikin frá vanligu reglunum um løggilding 

ella skráseting) 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 58 frá 26. mai 2010, sum 

broytt við løgtingslóg nr. 86 frá 22. mai 

2015 og løgtingslóg nr. 51 frá 6. mai 2016, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 26, stk. 3 verður aftan á 

“matvøruvirkjum” sett: “, undir hesum 

heilsølur, smásølur, matarhallir, torg, 

fyribils sølustøð o.a.,” 

 

2. § 32 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 32. Framleiðarar í fyrsta liði kunnu, 

hóast ásetingina í § 26, slátra egin djór 

og tilvirka  slátrið til nýtslu í egnum 

húsarhaldi og til sølu beinleiðis ella 

umvegis heilsølu ella smásølu til 

endaliga brúkaran á 

heimamarknaðinum. 

Landsstýrismaðurin ásetur nærri reglur  

um treytirnar fyri slátur og 

marknaðarføring hjá framleiðarum frá 

egnum virki beinleiðis ella umvegis 

heilsølu ella smásølu til brúkaran o.a.  

Stk. 2. Á sama hátt sum eftir stk. 1 

kunnu matvørur frá veiðu, frá egnum 

garði ella fari framleiðarans verða 

seldar endaliga brúkaranum á 

heimamarknaðinum eftir reglum, sum 

landsstýrismaðurin ásetur. 

Stk. 3. Loyvi at selja matvørur sambært 

stk. 1 og 2 er treytað av, at árligi 

umsetningur framleiðarans er niðanfyri 

eitt av landsstýrismanninum ásett 

mark, sum í mesta lagi kann vera 1 

mió. kr.”  

 

3. § 33 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 33. Tilvirkan av matvørum úr 

góðkendum føroyskum og útlendskum 

rávørum kann, hóast ásetingina í § 26, 

fara fram til sølu beinleiðis ella 

umvegis heilsølu ella smásølu til 
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endaliga brúkaran á 

heimamarknaðinum eftir reglum, sum 

landsstýrismaðurin ásetur. 

Stk. 2. Loyvi at selja matvørur sambært 

stk. 1 er treytað av, at árligi 

umsetningur framleiðarans er niðan 

fyri eitt av landsstýrismanninum ásett 

mark, sum í mesta lagi kann vera 1 

mió. kr.” 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Endamálið við uppskotinum er at liberalisera matvørulógina soleiðis, at tað fer at bera til at 

selja fleiri matvørur, sum ikki eru tilvirkaðar á løggildum matvøruvirki, til heil- og smásølur 

t.e. matvøruhandlar og matstovur á føroyska heimamarknaðinum.  

 

Uppskotið leggur upp til: 

- at slátur og tilvirkan hjá framleiðarum í fyrsta liði av matvørum úr seyði, neytum, 

flogfenaði o.ø., ið er ætlað til sølu til endaliga brúkaran beinleiðis og umvegis heil- 

ella smásølur á heimamarknaðinum, kann fara fram uttan at lúka krøvini í 

matvørulógini til løggilda matvøruframleiðslu.  

 

- at framleiðarar í fyrsta liði av øðrum matvørum enn kjøti, so sum fiski, eplum, rótum, 

rabarbum o.ø., umframt at kunna selja hesar vørur í durasølu, eisini skulu kunna selja 

tær til endaliga brúkaran umvegis heil- ella smásølur á heimamarknaðinum, uttan at 

lúka krøvini í matvørulógini til løggilda matvøruframleiðslu.  

 

- at framleiðarar, sum framleiða matvørur burtur úr føroyskum og útlendskum 

løggildum rávørum, ið eru ætlaðar til sølu til brúkaran beinleiðis og umvegis heil- ella 

smásølur á heimamarknaðinum, skulu kunna framleiða hesar matvørur, uttan at lúka 

krøvini í matvørulógini til løggilda matvøruframleiðslu. 

 

Lagt verður upp til, at landsstýrismaðurin skal áseta nærri reglur í kunngerð um framleiðslu 

og sølu av matvørum til heimamarknaðin umvegis heil- ella smásølu, sum ikki eru tilvirkaðar 

á løggildum matvøruvirki. Bert framleiðarar, ið hava ein umsetning niðanfyri eitt av 

landsstýrismanninum ásett mark, sum í mesta lagi kann vera 1 mió. kr. árliga, fáa loyvi til at 

slátra, tilvirka og selja gjøgnum hesa skipanina. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi løgtingslóg um matvørur kom í gildi á vári 2010. Matvørulógin er gjørd við 

fyrimynd í donsku fødevareloven, og byggir hon á somu meginreglur, sum matvørulóggávan 

í londum, vit vanliga samanbera okkum við, t.e. onnur Norðurlond og londini í ES.  

 

Undantøk av ávísari matvøruframleiðslu frá kravinum um løggilding 

Eftir galdandi matvørulóg eru matvøruframleiðsla til nýtslu í egnum húsarhaldi, og matvørur, 

ið verða seldar beinleiðis til endabrúkaran (durasøla), undantiknar kravinum um løggilda 

matvøruframleiðslu. Eisini eru undantøk fyri hissini sølu, torgsølu og heimablídni.  

 

Heimildir eru í matvørulógini fyri at undantaka ávísa matvøruframleiðslu, ið umvegis heil- 

ella smásølur er ætlað til sølu til brúkaran, frá krøvunum um løggilding, herundir ávísar 

rávørur frá framleiðarum í fyrsta liði og frá veiðu. Upprunaliga fevndu hesar heimildir í 

matvørulógini bert um at undantaka rávørur frá framleiðarum í fyrsta liði frá kravinum um 

løggilding, meðan tilvirking av rávørum var fevnd av kravinum um løggilding.    

 

Í Føroyum hava vit eina siðbundna matvøruframleiðslu, serliga hvat seyðakjøti viðvíkur, og tí 

varð í matvørulógini, viðvíkjandi framleiðslu og sølu av turrum og røstum føroyskum seyða- 

og neytakjøti til heil- ella smásølur t.e. handlar og matstovur, ásett eitt tíðaravmarkað 
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undantak frá kravinum um løggilda matvøruframleiðslu. Hetta undantak var galdandi fram til 

1. juni 2015, men longdi Løgtingið seinni hetta undantakið til at galda fram til 1. januar 2017.   

 

Hetta kravið um løggilding, sum skuldi koma í gildi tann 1. januar 2017, var javnan fyri 

kritikki m.a. í politisku skipanini, miðlunum og úti í almenninginum. M.a. varð tá víst á, at 

hetta fór at hava negativ árin á framleiðsluna, herundir fjølbroytni í smakki, at matstovur ikki 

fóru at fáa hendur á røttu føroysku rávøruni, at reglurnar fóru at vera til ampa fyri varðveitslu 

og menning av føroyskari matmentan. Tí varð á vári 2016 lagt uppskot fyri Løgtingið um at 

broyta matvørulógina. Hetta uppskotið varð samtykt til at koma í gildi tann 1. oktober 2016.  

 

Endamálið við lógarbroytingini var at tryggja, at smáir føroyskir framleiðarar av kjøti o.ø. frá 

neytum og seyði skuldu fáa møguleika til at selja sína vøru til ein størri skara. Ítøkiliga hevði 

broytingin við sær, at framleiðarar nú fingu heimild til at selja sína vøru til brúkaran umvegis 

heil- ella smásølu, t.e. í handlum og á matstovum, uttan at lúka krøvini um løggilda 

matvøruframleiðslu. Heimilað varð landsstýrismanninum at áseta nærri reglur í kunngerð – 

eina kunngerð um heimaframleiðslu. Lagt varð upp til, at reglur skuldu ásetast um, hvørjar 

rávørur eru fevndar av skipanini við heimaframleiðslu, og reglur ásetast um eina skipan við 

skráseting av framleiðarum (fyri at kunna eyðmerkja hann), reglur um vøruupplýsingar, 

merking og marknaðarføring o.a.  

 

Heimaframleiðslukunngerðin – kunngerð nr. 98 frá 28. september 2016 um framleiðslu av 

føroyskum matvørum frá tilfeingisvinnuni, ætlað til sølu til heilsølur, smásølur og matstovur 

o.a. varð lýst til at koma í gildi tann 2. oktober í 2016. 

 

Ynskiligt var, at øll matvøruframleiðsla, sum verður framleidd til sølu umvegis heil- og 

smásølur til endabrúkaran, sum heimild var fyri í matvørulógini at undantaka frá krøvunum 

um løggilding, skuldi verða fevnd av Heimaframleiðslukunngerðini. Komið varð eftir, at 

heimildirnar í matvørulógini vóru ov avmarkandi í mun til ynskini um at sleppa undan 

myndugleikaeftirliti í sambandi við matvøruframleiðslu til sølu til brúkaran á 

heimamarknaðinum. Heimildirnar at undantaka matvørur frá løggildingarkrøvunum fevndu 

bert um kjøt o.a. frá neytum og seyði og rávørur frá veiðu. 

 

Matvørulóggávan í øðrum londum og undantøk frá kravinum um løggilding 

Tá hugt verður eftir matvørulóggávuni í londum, sum vit vanliga samanbera okkum við, 

herundir Danmark, Noreg og Ísland, sæst, at tað somuleiðis er ein meginregla í lóggávuni í 

hesum londum, at matvøruframleiðsla, ætlað til sølu til brúkaran umvegis heil- ella smásølu, 

skal vera løggild. 

Tó eru undantøk ásett fyri ávísar smærri nøgdir av rávørum frá framleiðarum í fyrsta liði og 

smærri nøgdir av rávørum frá veiðu, ið kann seljast umvegis smásølu, sum liggur innan fyri 

eitt ávíst øki frá framleiðaranum í fyrsta liði. Víðari tilvirking av rávørum er fevnd av 

krøvunum um løggilding. 

Í hesum londum er loyvt at selja m.a. flogfenað, grønmeti, frukt o.a. í smærri mongdum og 

ymisk veiðidjór til brúkaran umvegis smásølur, sum liggja innan eitt ávíst øki frá 

framleiðaranum, uttan at framleiðslan lýkur krøvini um løggilding. Ein grundleggjandi munur 

verður gjørdur á veiðidjórum og húsdjórum, tí veiðidjór liva í stórum økjum, og vandin fyri 

smittandi sjúku verður tí mettur at vera lítil. Veiðidjór fáa heldur ikki heilivág, sum húsdjór 

fáa av og á fyri ymsar sjúkur, t.d. garnasótt, bráðsótt og blóðsótt. Her eru ymsar 

afturhaldstíðir galdandi, og vandi kann tí vera fyri, at heilivágsleivdir eru í vøruni, sum 

verður seld, um tað ikki verður ansað eftir, at afturhaldstíðirnar eru hildnar.  
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1.3. Endamálið við uppskotinum 

Skotið verður upp at broyta matvørulógina soleiðis, at fleiri matvørur, enn galdandi lóg 

heimilar, skulu kunna seljast brúkaranum umvegis heil- ella smásølu, uttan at 

matvøruframleiðslan lýkur krøvini í matvørulógini um løggilda matvøruframleiðslu.  

 

Endamálið er at loyva smærri framleiðarum t.e. framleiðarar við umsetningi, sum í mesta lagi 

kann verða ásettur at vera 1 mió. kr. árliga, at selja ávísar rávørur ella tilvirka matvørur úr 

hesum til at selja á føroyska heimamarknaðinum umvegis heil- og smásølur, t.e. 

matvøruhandlar og matstovur. Á henda hátt gerst tað lættari hjá smærri framleiðarum at fara  

í gongd við at framleiða og selja til heil- og smásølur, og mett verður, at brúkarin fær lættari 

atgongd til eitt størri og meiri fjølbroytt úrval av mati.  

 

Tað hevur ávísar fíggjarligar avleiðingar fyri matvøruframleiðarar at fara undir eina 

løggildingartilgongd, og tí verður mett, at framleiðsla av ávísum matvørum skal sleppa undan 

løggildingarkrøvunum í matvørulógini. Um hildið verður fast um verandi skipan, har kravt 

verður, at matvøruframleiðsla, ætlað til sølu til brúkaran umvegis heil- ella smásølur, bert 

kann fara fram undir løggildum umstøðum, er vandi fyri, at smærri framleiðarar bert fara at 

framleiða til egið brúk og til durasølu. Hetta avmarkar útboðið av føroyskum mati á 

heimamarknaðinum. 

 

Av tí at eitt ávíst mark verður ásett fyri, hvussu stórur umsetningurin hjá teimum 

framleiðarum, sum kunnu verða undantiknir krøvunum um løggilding, kann vera, verður 

framleiðslan, ið kann fara fram eftir linari krøvum, ikki mett at vera ein verulig hóttan móti 

størri vinnuligum framleiðarum soleiðis, at hesir verða fyri einum kappingarójavna.  

 

1.4 Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Skotið verður upp at broyta matvørulógina soleiðis, at ein líknandi skipan, sum tann, ið kom í 

gildi tann 2. oktober 2016 við kunngerð um framleiðslu av føroyskum matvørum frá 

tilfeingisvinnuni, ætlað til sølu til heilsølur, smásølur og matstovur eisini kann verða sett í 

gildi fyri sølu av rávørum frá framleiðarum í fyrsta liði og matvørum, framleiddar úr rávørum 

frá framleiðaranum í fyrsta liði, herundir m.a. úr gás, dunnu, hønu, fiski og grønmeti.   

 

Uppskotið leggur upp til, at landsstýrismaðurin fær heimild til at undantaka slátur hjá 

framleiðarum í fyrsta liði og tilvirkan av matvørum úr neytum, seyði, flogfenaði, fiski, 

grønmeti o.ø., ið er ætlað til sølu umvegis heil- ella smásølur til endaliga brúkaran, frá 

krøvunum um løggilding.  

 

Orsøkin til, at landsstýrismaðurin bert kann undantaka framleiðarar í fyrsta liði frá krøvunum 

um løggilding, er, at framleiðarin hevur skyldu til at tryggja sær, at m.a. kjøtið ikki er 

heilsuskaðiligt ella á annan hátt óegnað til fólkamat. Framleiðarin í fyrsta liði er tann, sum 

eigur seyðin, neytini ella flogfenaðin, hevur eftirlit við teimum og røktar tey, áðrenn tey 

verða slátrað. Hann hevur tí m.a. vitanina um, hvørt møguligar afturhaldstíðir aftaná 

medisinska viðgerð eru hildnar, og at djórið ikki hevur sjúku, sum ger tað óegnað til matna. 

Tí verður mett, at tað bert er framleiðsla hjá framleiðarum í fyrsta liði, sum kann undantakast 

frá løggildingarkrøvunum.  

 

Í dag er tað eitt krav sambært matvørulógini, at bert slátur av seyði og neytum, ið fer fram á 

eigindómi ella ogn hjá honum, ið eigur seyðin ella neytini, kann undantakast frá 

løggildingarkrøvunum. Hetta kravið verður eftir hesum uppskoti slept, tí mett verður, at 
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framleiðarin í fyrsta liði eigur at taka avgerð um, hvar bestu umstøðurnar eru at slátra seyðin 

ella neytini. Tað er eitt nú blivið rættiliga vanligt, at bøndur o.o. velja at nýta løggilt sláturviki 

til at taka sær av slátrinum av seyðinum. Tað er upp til framleiðaran at tryggja, at matvøran 

verður framleidd undir so góðum umstøðum sum møguligt, at hon er egnað til matna, og ikki 

kann føra við sær heilsuvanda fyri brúkaran. Eftir uppskotinum fer tað at bera til hjá 

framleiðara, ið ætlar at selja vøruna til brúkaran umvegis heil- ella smásølu, bæði at slátra á 

eigindómi framleiðarans ella t.d. á løggildum sláturvirki, og síðani taka hetta heim aftur til 

eitt nú turking ella ræsing. 

 

Skotið verður eisini upp at broyta matvørulógina soleiðis, at framleiðarar, sum framleiða 

matvørur burtur úr løggildum føroyskum ella løggildum innfluttum rávørum, ið eru ætlaðar 

til sølu umvegis heil- ella smásølur á heimamarknaðinum, skulu kunna framleiða hesar uttan 

at lúka krøvini í matvørulógini til løggilda matvøruframleiðslu.  

Hóast heimild verður fyri at loyva sølu av matvørum, ið ikki eru framleiddar á løggildum 

matvøruvirki, til brúkaran beinleiðis og umvegis heil- ella smásølu, hevur framleiðarin 

framvegis skyldu til at yvirhalda ásetingina í § 4 í matvørulógini. Hetta merkir, at hann hevur 

ábyrgdina av ikki at selja matvørur, ið kunnu metast at bera ella verða atvold til sjúku ella 

kunnu hava eitran sum fylgju, ella um matvørurnar vegna sjúkligar broytingar, spillu, 

dálkingarevni, skeiva virking ella av aðrari orsøk kunnu metast at vera óegnaðar til fólkamat. 

Um t.d. ivamál er um heilsustøðuna hjá einum djóri, og í hesum sambandi ivamál um kjøtið tí 

er egnað til matna, er tað skyldan hjá eigaranum at seta seg í samband við ein djóralækna, 

sum tá kann staðfesta, um djórið er egnað at verða slátrað til matna.   

 

Sambært uppskotinum fær landsstýrismaðurin heimild til at áseta eitt umsetningsmark, sum í 

mesta lagi kann vera 1 mió. kr., soleiðis, at tað bert verða smærri framleiðarar, ið kunnu selja 

til brúkaran gjøgnum heil- og smásølur, uttan at lúka krøvini um løggilda matvøruframleiðslu 

í matvørulógini.  

 

Landsstýrismaðurin fær eftir uppskotinum heimild til at áseta nærri reglur fyri framleiðslu og 

sølu av teimum matvørum, ið uppskotið fevnir um. Ætlanin er, at landsstýrismaðurin skal 

áseta í kunngerð nærri reglur um m.a.: 

 

- hvørjar rávørur ella matvørur kunnu framleiðast uttan at lúka krøvini um løggilding, 

- hvørjar skyldur áliggja framleiðaranum, herundir við atliti til matvørutrygd,  

- krøv um skráseting av framleiðarum soleiðis, at framleiðarin er eyðmerktur (sporføri),  

- krøv til vøruupplýsingar, merking og marknaðarføring, 

- at matvøran skal haldast atskild frá løggildari vøru í øllum liðum, herundir í sambandi 

við flutning, goymslu, tilvirking og sølu,  

- latan av upplýsingum til eftirlitsmyndugleikan, 

- kæru og revsing. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni, Landsdjóralæknanum, 

Føroya Bóndafelag, Handilsvinnufelagnum, Kommunusamskipan Føroya, Óðalsfelagnum, 

Útoyggjafelagnum, Vinnuhúsinum, privatstarvandi djóralæknunum, Fiskimálaráðnum, 

Búnaðarstovuni, Heilsumálaráðnum, Deildini fyri Arbeiðs- og almannaheilsu, 

Landslæknanum og Jóhan Mortensen.  
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Inn eru komin hoyringssvar frá Heilsufrøðiligu starvsstovuni og Landsdjóralæknanum, 

Fiskimálaráðnum, Búnaðarstovuni, Handilsvinnufelagnum, Bóndafelag Føroya og frá Jóhan 

Mortensen.   

 

Búnaðarstovan (fylgiskjal 2), Fiskimálaráðið (fylgiskjal 3) og Handilsvinnufelagið (fylgiskjal 

4) hava svarað, at tey ongar viðmerkingar hava. 

 

Bóndafelag Føroya hevur svarað, at felagið tekur undir við broytingunum (fylgiskjal 5). 

 

Jóhan Mortensen hevur sent inn viðmerkingar til uppskotið (fylgiskjal 6). Í viðmerkingunum 

verður víst á, at tað serstakliga er innflutningur av góðkendum útlendskum rávørum til víðari 

tilvirkan í Føroyum, sum hevur hansara áhuga. Hann vísir m.a. á, at hann hevur havt framúr 

góð úrslit av framleiðslu úr innfluttari rávøru, ið ber seg fíggjarliga, og at eingir heilsu- ella 

góðskutrupulleikar hava verið av framleiðsluni.   

 

Heilsufrøðiliga starvsstovan og Landsdjóralæknin hava sent inn viðmerkingar til uppskotið 

(fylgiskjal 7). Víst verður á, at fyriliggjandi uppskot til broyting av matvørulógini setir 

matvørutrygdina í álvarsligan váða og sum frá líður, heldur enn at gagna, kann koma at skaða 

føroyska matvøruframleiðslu. M.a. verður víst á, at framleiðarin eftir uppskotinum sjálvur 

skal hava eftirlit við, at djórið ikki hevur smittandi sjúku, sum ger tað óegnað til matna. Hetta 

metir stovnurin vera í stríð við løgtingslóg um djóralæknavirksemi, sum ásetur, at einans 

djóralæknar kunnu taka sjúkuavgerðir, útinna veterinert matvøru- og slátureftirlit v.m. 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur nágreinað í almennu viðmerkingunum, at eigarin, um 

ivamál er um heilsustøðuna hjá djórinum, hevur skyldu til at biðja djóralækna kanna 

heilsustøðuna, áðrenn djórið verður slátrað til matna. Heilsufrøðiliga starvsstovan og 

Landsdjóralæknin taka tó undir við broytingini í uppskotinum, sum ger tað gjørligt hjá 

framleiðarum í fyrsta liði at selja frukt og grønmeti, so sum epli, røtur og rabarbur, tí her er 

vandin fyri at brúkarin gerst sjúkur av skeivari handfaring, lítil og eingin. Víst verður á, at tað 

eftir uppskotinum ikki einans eru matvørur av føroyskum uppruna, ið verða undantiknar kravi 

um reinføri, men at tað eftir uppskotinum verður latið upp fyri, at ein og hvør uttan nøktandi 

umstøður, førleikar ella skynsaman hugburð til matvørutrygd kann innflyta stórar mongdir av 

kjøti og øðrum matvørum og turka, virka og veita tær við víðarisølu fyri eyga. Hetta fer 

sannlíkt at hava við sær, at mongdin av matvørum, sum verður framleidd uttan fyrilit og 

eftirlit verður fleirfaldað. Víst verður á, at upprunaliga kjakið snúði seg um at broyta 

reglurnar og undantaka lítla heimaframleiðaran, men at hetta uppskotið fer nógv longur, tí 

uppskotið fevnir um allar framleiðarar, hvørs inntøka av virkseminum fer upp í 1 mio. kr., og 

sum við sundurbýting av virkseminum á fleiri løgfrøðiligar persónar ella feløg lættliga kann 

framleiða og selja fyri fleiri ferðir hesa upphædd. Eisini verður víst á, at sannlíkindini 

fleirfaldast fyri álvarsomum og stundum lívshættisligum sjúkutilburðum. Mælt verður 

staðiliga frá at samtykkja ætlaðu broytingarnar. 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur ikki grundarlag fyri at seta til síðis fakligu metingarnar 

frá Heilsufrøðiligu starvsstovuni og frá Landsdjóralæknanum. Tikið verður tó ikki undir við 

viðmerkingum teirra, og hava hesar viðmerkingarnar og tilmælini ikki ført til broytingar í 

innihaldinum í uppskotinum, sum varð úti til hoyringar. Uppskotið er bert broytt 

lógartøkniliga út frá teimum viðmerkingum, sum Heilsufrøðiliga starvsstovan og 

Landsdjóralæknin hava hesum viðvíkjandi.  

Heimaframleiðsla av matvørum er útbreidd í Føroyum. Tilvitskan um handfaring av slátri og 

hagreiðing er somuleiðis stór í Føroyum, og vitan og royndir eru hollar millum føroyingar. Eisini 
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verður nógv gjørt við at upplýsa um týdning av rættari handfaring av kjøti. Uttanríkis- og 

vinnumálaráðið metir, at tað frameftir eigur at verða gjørt meir fyri at kunna um trygd í sambandi 

við matvøruframleiðslu. Hóast heimild eftir hesum uppskoti verður fyri at loyva sølu av 

matvørum, ið ikki eru framleiddar á løggildum matvøruvirki, til brúkaran umvegis heil- ella 

smásølu, hevur framleiðarin skyldu til at yvirhalda ásetingina í § 4 í matvørulógini. Hetta 

merkir, at hann hevur ábyrgdina av ikki at selja matvørur, ið kunnu metast at bera ella verða 

atvold til sjúku ella kunnu hava eitran sum fylgju, ella um matvørurnar vegna sjúkligar 

broytingar, spillu, dálkingarevni, skeiva virking ella av aðrari orsøk kunnu metast at vera 

óegnaðar til fólkamat.   

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Mett verður, at uppskotið hevur nakað av fíggjarligum avleiðingum við sær fyri 

Heilsufrøðiligu starvsstovuna, sum skal halda og dagføra neyðugu skrásetingina av 

framleiðarum. Mett verður, at stovnurin kann umsita skipanina innan fyri verandi játtan. 

 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar við sær fyri kommunurnar. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at uppskotið hevur nakað av umsitingarligum avleiðingum við sær fyri 

Heilsufrøðiligu starvsstovuna, sum skal halda og dagføra neyðugu skrásetingina av 

framleiðarum. Mett verður, at stovnurin kann umsita skipanina innan fyri verandi játtan. 

 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar við sær fyri kommunurnar. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður, at uppskotið kann hava bæði positivar og negativar fíggjarligar avleiðingar við 

sær fyri vinnuna. Fyri smærri framleiðarar kann uppskotið hava við sær positivar fíggjarligar 

avleiðingar. Framleiðarar kunnu nú framleiða til ein størri skara enn frammanundan og uttan 

at gera íløgur í framleiðslutól og – umstøður, ið verða kravdar í sambandi við løggilda 

matvøruframleiðslu.  

Fyri ta vinnuna, sum virkar umrøddu matvørurnar eftir galdandi reglum um løggilda 

matvøruframleiðslu, kann uppskotið hava negativa fíggjarliga avleiðing, tí kappingarneytar 

koma á marknaðin, sum ikki skulu lúka tey somu krøvini til matvøruframleiðslu.  

Tó er ringt at meta um, hvørt brúkarin fer at keypa ta vøruna, sum er framleidd á løggildum 

matvøruvirki, heldur enn at keypa óløggilda vøru. Trupult er at meta um, hvussu býtið 

millum løggilda og óløggilda vøru fer at verða. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 
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Føroyar hava við handilssáttmálum við t.d. ES og Ísland bundið seg til, at allar vørur, 

føroyskar eins væl og innfluttar, sum verða bodnar til sølu á heimamarknaðinum, skulu verða 

bodnar til sølu eftir somu treytum. 

Um hugt verður at matvørulóggávuni í øðrum londum, sum vit vanliga samanbera okkum 

við, herundir Danmark, Noregi og Íslandi sæst, at hesi lond somuleiðis hava undantøk frá 

meginregluni um løggilding fyri smærri nøgdir av rávørum frá primerframleiðarum og 

matvørum frá veiðu, sum kunnu seljast í nærumhvørvinum hjá primerframleiðaranum. 

 

Tá reglur verða ásettar, har munur verður gjørdur á krøvunum til matvøruframleiðslu í 

Føroyum í mun til krøv til matvørur, ið verða innfluttar frá londum, sum Føroyar hava 

handilsavtalur við, mugu sakligar grundir vera fyri hesum. Í hesum føri verður serskipanin 

fyri smærri matvøruframleiðarar á føroyska heimamarknaðinum grundgivin við, at tá talan er 

um framleiðara í Føroyum, og krav er um merking, er brúkarin upplýstur um og veit, hvar 

vøran er framleidd, og lættliga kann eyðmerkja primerframleiðaran. Sum víst á omanfyri 

hava onnur lond, hóast hesar skipanir ikki eru eins víðfevndar sum hetta uppskotið, eisini 

serskipanir fyri rávørur, sum verða seldar í nærumhvørvinum hjá primerframleiðaranum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, herundir: 

 

1) Evropeiska mannarættindasáttmálan, EMRS, “Anordning nr. 136 af 25. februar 2000 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om den europæiske menneskerettighedskonvention”. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar við lóg tann 1. mai 2000. 

 

2) Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, ið áleggur 

limalondunum at menna og fremja politikk, lógir og fyrisitingarlig mál, ið skulu tryggja 

rættindi hjá fólki, ið bera brek. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009 við “Bekendtgørelse nr. 35 

af 15. september 2006 om rettigheder for personer med handicap”. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið verður ikki mett at elva til marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið inniheldur ikki slíkar reglur. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið inniheldur ikki reglur um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið inniheldur ikki reglur um gjøld.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur.  

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið inniheldur ikki slíkar reglur. 
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2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið inniheldur ikki slíkar reglur. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

            Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja           Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei           Nei   Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1. 

Endmálið við at broyta ásetingina í § 26, stk. 3 er, at tað skal gerast greiðari, hvørji undantøk 

heimild er fyri at gera frá krøvunum í § 26, stk. 1 um løggilding og skráseting av 

matvøruvirkjum.  

 

Sambært viðmerkingunum til galdandi áseting kann landsstýrismaðurin áseta nærri reglur um 

undantøk frá løggilding og skráseting fyri framleiðarar í fyrsta liði. Harafturat kann 

landsstýrismaðurin áseta nærri reglur um at undantaka siðbundna framleiðslu úr seyði og 

neytum og sølu frá veiðimonnum frá krøvunum um løggilding og skráseting. Eftir hesum 

uppskoti, sbr. viðmerkingarnar til broyting nr. 2, fer øll henda framleiðsla frameftir at kunna 

verða undantikin krøvunum um løggilding og skráseting eftir reglum, sum landsstýrismaðurin 

ásetir við heimild í § 32 í matvørulógini. Harvið verður tað frameftir ikki við heimild í § 26, 

stk. 3, at omanfyrinevnda matvøruframleiðsla til heimamarknaðin verður untantikin 

krøvunum um løggilding og skráseting, men við heimild í § 32 í matvørulógini.  

 

Skotið verður upp, at tað í § 26, stk. 3 verður nágreinað, at landsstýrismaðurin eftir ásetingini 

kann áseta reglur um at undantaka ávís matvøruvirki ella sløg av matvøruvirkjum frá 

kravinum um løggilding og skráseting, herundir heilsølur, smásølur, matarhallir, torg, fyribils 

sølustøð o.a. Matvøruvirki av slíkum slag, sum nú staðiliga verða nevnd í ásetingini, kunnu 

longu eftir galdandi áseting verða undantikin. Men mett verður, at tað er neyðugt at nágreina 

hetta í ásetingini soleiðis, at tað frameftir verður púra greitt, hvat ásetingin er galdandi fyri.   

 

Heilsøluvirki, sum bert goyma matvørur og útílatingarevni, t.d. matvørugoymslur og 

goymslur til øl og mineralvatn í íløtum, kunnu verða undantikin kravinum um løggilding, og 

skulu tey bert skrásetast hjá eftirlitsmyndugleikanum. Reglan kann eisini vera galdandi fyri 

handilsfyritøkur, sum ikki hava egin goymsluhøli. Møguleiki til undantøk frá 

løggildingarkravinum er harumframt í smásøluliðinum, t.d. matvøruhandlar, tubbakshandlar, 

kioskir, lágpríshandlar og bensinstøðir, har verulig tilvirking av matvørum ikki fer fram. 

Eisini kann reglan nýtast til at áseta eitt lágmark fyri krav um løggilding av kosthúsum og 

matarhøllum (kantinum) og til at halda fram við verandi skipan viðvíkjandi torghandli og 

sølu frá øðrum, ikki føstum, søluplássum og eisini viðvíkjandi matvøruvirksemi, sum bert er 

fyribils ella bert fer fram av og á.  

 

Kjøtbúðir, bakarabúðir, matstovur og stovnar, t.d. røktarheim og aðrir bústovnar og 

sjúkrahúskøkar, skulu framvegis løggildast. 

 

Til nr. 2 

Skotið verður upp at broyta § 32. 

 

Eftir galdandi áseting í § 32, stk. 1 kann hann, ið eigur ella nýtir ein eigindóm, har djórahald 

er, á eigindóminum ella á ognini slátra egin djór og síðani tilvirka slátrið til nýtslu í egnum 

húsarhaldi uttan at lúka krøvini sambært § 26 í matvørulógini til løggilda framleiðslu. Eftir 

galdandi § 32, stk. 2 kann framleiðsla eftir stk. 1 úr neytum og seyði seljast brúkaranum 

umvegis heil- ella smásølu uttan at lúka krøvini um løggilda framleiðslu.  
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Skotið verður upp at broyta innihaldið í galdandi § 32, stk. 1 og stk. 2 og at skriva galdandi 

stk. 1 og 2 saman í eitt stk., ið eftir uppskotinum verður til § 32, stk. 1.  

 

Endamálið við broytingini í § 32, stk. 1 er, at tað frameftir skal bera til at slátra egin djór og 

tilvirka matvørur úr hesum við tí fyri eyga at selja matin til beinleiðis til brúkaran ella 

umvegis heilsølu ella smásølu, t.e. matvøruhandlar og matstovur uttan at lúka krøvini til 

løggilda matvøruframleiðslu. Í dag er heimildin í § 32, stk. 2 viðvíkjandi sølu til brúkaran 

umvegis heilsølu ella smásølu avmarkað til bert at fevna um framleiðslu úr neytum og seyði. 

Skotið verður upp at broyta ásetingina í § 32, stk. 1 soleiðis, at framleiðarar frameftir kunnu 

slátra egin djór, herundir m.a. neyt, seyð og flogfenað, og tilvirka matvørur burtur úr hesum, 

og seta tær til sølu beinleiðis ella umvegis heilsølur ella smásølur uttan at lúka krøvini 

sambært § 26 í matvørulógini til løggilda matvøruframleiðslu.   

 

Skotið verður eisini upp at broyta ásetingina soleiðis, at tað frameftir ikki longur verður eitt 

krav, at slátur og tilvirkan skal fara fram á eigindóminum hjá viðkomandi, sum eigur djórini, 

fyri at kunna slátra og tilvirka matin. Hetta inniber, at slátur av djórum og tilvirkan av hesum 

kann fara fram har, sum eigarin av djórinum metir vera rættast at slátra og tilvirka matin.  

 

Hóast kravið í galdandi áseting um, at slátur skal fara fram á eigindóminum, verður slept, er 

tað framvegis eigarin av djórunum, sum hevur ábyrgd av, m.a. at slátrið fer fram á ein slíkan 

hátt, at matvøran ikki verður heilsuskaðilig ella ónýtilig sum mannaføði, og hevur ábyrgd av 

at meta um, hvørt djórið er hóskiligt at slátra og nýtiligt sum mannaføði. Eisini er tað eigarin 

av djórinum, ið skal ansa eftir, at afturhaldstíðarskeið aftan á viðgerð við heilivági eru lokin, 

og at dýrið ikki hevur sjúkur, sum gera tað ónýtiligt sum mannaføði. 

 

Ætlanin er, at landsstýrismaðurin skal áseta í kunngerð nærri reglur um m.a.: 

- hvørjar rávørur kunnu framleiðast uttan at lúka krøvini um løggilding, 

- hvørjar skyldur áliggja framleiðaranum, herundir við atliti til matvørutrygd,  

- krøv um skráseting av framleiðarum soleiðis, at framleiðarin er eyðmerktur (sporføri),  

- krøv til vøruupplýsingar, merking og marknaðarføring, 

- at matvøran skal haldast atskild frá løggildari vøru í øllum liðum, herundir í sambandi 

við flutning, goymslu, tilvirking og sølu,  

- latan av upplýsingum til eftirlitsmyndugleikan, 

- kæru og revsing. 

 

Skotið verður upp at áseta í § 32, stk. 2, at matur frá veiðu, garði og fari framleiðarans kann, á 

sama hátt sum eftir stk. 1, verða seldur endaliga brúkaranum eftir reglum, sum 

landsstýrismaðurin ásetur. Eftir ásetingini kunnu matvørur, so sum fuglur frá veiðu, fiskur, 

epli, røtur og rabarbur o.a. seljast brúkarum beinleiðis ella umvegis heilsølur ella smásølur, 

t.e. matvøruhandlum og matstovum uttan at lúka krøvini í § 26 í matvørulógini um løggilding 

ella skráseting. Landsstýrismaðurin fær heimild til at áseta nærri reglur um hesa framleiðslu, 

og tá verður hugsað um líknandi reglur, sum tær, ið verða ásettar fyri matvøruframleiðslu 

eftir § 32, stk. 1 í hesum uppskoti. 

   

Eftir galdandi lóg er bert heimild til eftir § 33 í matvørulógini at selja matvørur frá garði og 

fari til brúkaran umvegis durasølu. Hetta verður nú broytt soleiðis, at henda matvøra eisini 

kann seljast brúkaranum umvegis heilsølu og smásølu.  
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Sambært stk. 3 kunnu bert framleiðarar við einum umsetningi upp á í mesta lagi 1 mió. kr. 

verða fevndir av reglunum í stk. 1 og 2. Landsstýrismaðurin ásetir umsetningsmarkið í 

kunngerð, og kann hetta í mesta lagi vera 1 mió. kr. 

 

Til nr. 3 

Galdandi áseting í § 33 í matvørulógini heimilar landsstýrismanninum at áseta nærri reglur 

um sølu av matvørum, sum ikki eru kjøt, sum t.d. epli, røtur og rabarbur beinleiðis til 

brúkaran at nýta í privata húsarhaldi hansara.  

 

Í broyting nr. 2 í hesum uppskoti verður skotið upp, at § 32, stk. 2 í lógini skal fevna um sølu 

av teimum matvørum, sum í dag eru fevndar av § 33 í matvørulógini. Lagt verður í broyting 

nr. 2 upp til, at hesar matvørur, eins og í dag, skulu kunna seljast brúkaranum beinleiðis og 

umvegis heilsølur og smásølur uttan at lúka krøvini um løggilding ella skráseting eftir § 26 í 

matvørulógini. Tí verður orðingin í galdandi § 33 í matvørulógini nú tikin burtur.  

 

Sum nýggj áseting í § 33 verður skotið upp, at tilvirking av matvørum úr góðkendum - t.e. 

løggildum føroyskum og útlendskum - rávørum til sølu beinleiðis ella umvegis heil- ella 

smásølu til endaliga brúkaran á heimamarknaðinum kann fara fram uttan at lúka krøvini eftir 

§ 26 í matvørulógini um løggilda matvøruframleiðslu. Heimilað verður landsstýrismanninum 

at áseta nærri reglur í kunngerð, herundir hvørjar matvørur talan kann vera um, og at talan 

bert er um smærri framleiðarar, t.e. við einum umsetningi niðan fyri 1 mió. kr. 

Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um treytir viðvíkjandi framleiðslu og sølu av 

matvørunum, herundir m.a.:  

- hvørjar rávørur kunnu framleiðast uttan at lúka krøvini um løggilding, 

- hvørjar skyldur áliggja framleiðaranum, herundir við atliti til matvørutrygd,  

- krøv um skráseting av framleiðarum soleiðis, at framleiðarin er eyðmerktur (sporføri),  

- krøv til vøruupplýsingar, merking og marknaðarføring, 

- at matvøran skal haldast atskild frá løggildari vøru í øllum liðum, herundir í sambandi 

við flutning, goymslu, tilvirking og sølu,  

- latan av upplýsingum til eftirlitsmyndugleikan, 

- kæru og revsing. 

Sambært stk. 2 kunnu bert framleiðarar við einum umsetningi upp á í mesta lagi 1 mió. kr. 

verða fevndir av reglunum í stk. 1. Landsstýrismaðurin ásetir umsetningsmarkið í kunngerð, 

og kann hetta í mesta lagi vera 1 mió. kr. 

 

Til § 2 

Gildiskoma 

 

 

 

 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, tann 20. februar 2017 

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 
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/Herálvur Joensen 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Búnaðarstovan - hoyringssvar 

Fylgiskjal 3: Fiskimálaráðið – hoyringssvar 

Fylgiskjal 4: Handilsvinnufelagið – hoyringssvar 

Fylgiskjal 5: Bóndafelag Føroya – hoyringssvar 

Fylgiskjal 6: Jóhan Mortensen – hoyringssvar 

Fylgiskjal 7: Heilsufrøðiliga starvsstovan og Landsdjóralæknin - hoyringssvar 


