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Løgtingsmál nr. 85/2016: Uppskot til broyting í løgtingslóg um djórasjúkur 

(Almennakunngerðing av heilsufrøðiligum upplýsingum viðvíkjandi aling av fiski) 

 

Fylgiskjal 1 

Lógaruppskot samanborið við galdandi lóg 

Galdandi lóg Lógaruppskot 

Kapittul 6 

 

Meginskrá fyri sjúkur 

 

§ 11. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um stovnan og rakstur av einari meginskrá 

fyri djórahald og sjúkur hjá djórum 

(meginskráin fyri djórasjúkur). Reglurnar 

kunnu hava ásetingar um avmarkingar í 

høvinum at fáa upplýsingar úr skránni og 

um høvið at lata víðari stakar upplýsingar 

ella hópupplýsingar úr skránni til 

einstaklingar ella til ikki nærri tilskilaðar 

móttakarar. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um skyldur djóraeigarans at lata upplýsingar 

um djórahald til skránna. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um skyldu hjá virkjum, sum eru løggildað 

ella góðkend sambært hesi lóg og 

matvørulógini, at lata upplýsingar til 

skránna. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um skyldu at fráboða til skránna um nýtslu 

av djóraheilivági, kanning av sjúkum hjá 

djórum og kanning av smittuevnum, 

Í løgtingslóg nr. 16 frá 23. februar 2001 um 

djórasjúkur, sum broytt við løgtingslóg nr. 

18 frá 8. mai 2008, verður gjørd hendan 

broyting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

eiturevnum, leivdum av heilivági v.m. í 

djórum og djóraúrdráttum. Reglurnar kunnu 

fevna um: 

1)   djóralæknar og persónar, ið eru løggildir 

ella góðkendir sambært §§ 2-7 í løgtingslóg 

nr. 40 frá 23. apríl 1999 um 

djóralæknavirksemi v.m. 

2)   almennar starvsstovur og starvsstovur, 

sum eru løggildar sambært § 31 í 

løgtingslóg nr. 40 frá 23. apríl 1999 um 

djóralæknavirksemi v.m. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann eftir 

samráðing við avvarðandi landsstýrismann 

áseta reglur um, at apoteksverkið skal lata 

skránni upplýsingar um sølu av 

forskriftaskyldugum heilivági og heilivági í 

handkeypi til djór. 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann eftir 

samráðing við avvarðandi landsstýrismann 

áseta reglur um skyldu hjá øðrum 

almennum stovnum at lata skránni 

upplýsingar um viðurskifti, sum viðvíkja 

sjúkum hjá djórum og zoonotiskum 

smittuevnum v.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Í § 11 verður aftan á stk. 6 sett: 

“Stk. 7. Upplýsingar um aling av fiski   í 

meginskránni fyri djórasjúkur sbrt. stk. 6 

skulu almannakunngerast á heimasíðuni hjá 

Heilsufrøðiligu starvsstovuni.  

Stk. 8. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð 

nærri reglur um almannakunngering av 

upplýsingum eftir stk. 7, sum kunnu fevna 

um m.a.:  

1) Alibrúk 

2) Navn á alifelagið 

3) Slag av aling 

4) Staðseting av aliøki 

5) Heilsusfrøðiligu støðuna hjá fiski, 

íroknað: 

a. sjúkur og sjúkuslag og lús á 

laksi,  

b. medisinskar viðgerðir, slag, 

nøgd og dosu,  

c. mekaniskar viðgerðir (t.d. 

heitvatn og spularar,  

d. alternativar viðgerðir (t.d. 

rognkelsi),  

e. flytførar laksalýs (miðal per 

fisk),  



 

f. kynsbúnar laksalýs (miðal 

per fisk),  

6) Tal av fiski á alibrúki 

7) Slopnan fisk 

Stk. 9. Umframt upplýsingar um aling av 

fiski í meginskránni fyri djórasjúkur, kunnu 

avgerðir hjá Heilufrøðiligu starvsstovuni um 

tiltøk og hoyringsskriv um tiltøk verða 

almannakunngjørd á heimasíðuni hjá 

Heilsufrøðiligu starvsstovuni.   

Stk. 10. Upplýsingar, sum nevndar í stk. 8, 

kunnu eisini fevna um upplýsingar í 

sambandi við aling av skeljum og tara.  

 

  

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 


