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Javntekstur 

 

Galdandi lóg                                                        Broytingar  

 

§ 26. .... 

Stk. 2. .... 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um, at ávís matvøruvirki ella sløg av 

matvøruvirkjum kunnu verða undantikin 

kravinum um løggilding og skráseting. 

 

 

§ 32. Í eigindómum ella á ogn, har djórahald 

er, kann hann, ið eigur ella nýtir eigindómin, 

hóast ásetingina í § 26 slátra egin djór og 

síðani tilvirka slátrið til nýtslu í egnum 

húsarhaldi. 

Stk. 2. Framleiðsla eftir stk. 1, tó bert 

framleiðsla úr seyði og neyti, kann eisini 

seljast brúkarum umvegis heil- ella smásølu 

eftir reglum, ásettar við heimild í hesi lóg. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um slátur hjá framleiðarum í fyrsta liði av 

djórum og um treytirnar fyri slátur og 

marknaðarføring hjá framleiðarum frá 

egnum virki beinleiðis ella umvegis smásølu 

til brúkaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Í § 26, stk. 3 verður aftaná “skráseting” 

sett: “herundir 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.”  
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§ 33. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um marknaðarføring hjá framleiðaranum í 

fyrsta liði av øðrum matvørum enn kjøti frá 

egnum garði, fari v.m. beinleiðis til brúkaran 

at nýta í privata húsarhaldi hansara. 

3. § 33 verður orðað soleiðis: 

 “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 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. 

 

 

 

 


