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Uttanríkis – og Vinnumálaráðið 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 2. mars 2017 

Mál nr.: 16/00656 

Málsviðgjørt: SPS 

 

 

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

djórasjúkur (Almannakunngering av heilsufrøðiligum upplýsingum viðvíkjandi aling av 

fiski)  

 

 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um djórasjúkur 

(Almannakunngering av heilsufrøðiligum upplýsingum viðvíkjandi aling av fiski)  

 

 

 

§ 1. 

 

Í løgtingslóg nr. 16 frá 23. februar 

2001 um djórasjúkur, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 18 frá 8. mai 2008, 

verður gjørd hendan broyting: 

 

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 alifelagi 

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 
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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. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Mett verður, at galdandi reglur um atgongdina hjá almenninginum, herundir atgongdina hjá 

alifeløgunum, um støðuna viðvíkjandi fiskasjúkum og laksalús, nýtsluna av heilivági o.a. ikki 

tryggjar almenninginum nóg góða atgongd til slíkar upplýsingar.   

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Í aliskipanini hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni eru neyvar upplýsingar um øll alibrúk, sum 

regluliga verða latnar skipanini. Í galdandi § 11 í løgtingslóg um djórasjúkur (djórasjúkulógin) 

er heimild til í kunngerð at áseta reglur um, hvørjar upplýsingar skulu latast skipanini, og reglur 

um, at upplýsingar í aliskipanini skulu vera atkomuligar hjá almenninginum, herundir kann 

verða ásett, at upplýsingarnar skulu vera atkomuligar á heimasíðuni hjá Heilsufrøðiligu 

starvsstovuni. Tað eru ikki ásettar slíkar reglur í kunngerð. 

 

Føroysku alifeløgini hava síðan 2013 havt eina sínámillum avtalu um, at tey lata hvørjum 

øðrum hagtøl um lúsastøðuna. Alifeløgini lata hvønn mánað hvørjum øðrum hagtøl um tal av 

fiski í hvørjum ringi, um kemiskar viðgerðir móti lús umframt aðru hvørja viku hagtølini frá 

lúsateljingum í hvørjum ringi. 

 

Verandi rættargrundarlag er, sum nevnt, heimild til landsstýrismannin at áseta reglur og avtala 

millum alifeløgini. Tað er tí ikki lógarkrav um, at upplýsingar í aliskipanini hjá Heilsufrøðiligu 

starvsstovuni skulu vera atkomuligar hjá almenninginum  á heimasíðuni hjá starvsstovuni, ella 

at alarar skulu lata upplýsingar sínamillum. Tað er tí upp til tann til hvørja tíð verandi 

landsstýrismann at avgera, hvussu upplýsingar úr aliskipanini skulu almennakunngerast, og 

upp til alifeløgini at avgera, um feløgini skulu lata upplýsingar sínamillum. 

 

Atgongd hjá alifeløgunum til upplýsingar um støðuna viðvíkjandi fiskasjúkum og laksalús, 

nýtsluna av heilivági o.a. eru týðandi upplýsingar fyri at forða fyri spjaðing av sjúku og lús 

millum alibrúk, umframt at størri almenningur um hesi viðurskiftini kann viðvirka til, at 

alivinnan fer at leggja seg enn meira eftir at minka um nýtsluni av heilivági í sambandi við 

sjúku og lús hjá alifiski. 

 

Mett verður tí, at tað eigur at vera eitt lógarkrav, at upplýsingar í aliskipanini hjá 

Heilsufrøðiligu starvsstovuni skulu vera atkomuligar hjá almenninginum, herundir 

alifeløgunum og á heimasíðuni hjá starvsstovuni. Alifeløgini hava so møguleika eftir avtalu 

umframt upplýsingar á heimasíðuni hjá starvsstovuni at lata aðrar upplýsingar sínamillum. 

  

 

 

 

 

Reglur um almannakunngering av eftirlitsúrslitum á djórasjúkuøkinum eru í gildi í 

grannalondunum. Í Danmark er t.d. í lov om hold af dyr ásett, at ráðharrin kann áseta reglur 

um eitt Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR), samsvarandi við meginskránna fyri djórasjúkur 

í § 11 í djórasjúkulógini, og ásett er í lógini, at ein og hvør hevur rætt at fáa upplýsingar úr 

skránni. 
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Í Noregi er stórur opinleiki um hagtøl um alivinnuna, og verða til dømis almannakunngjørd 

hagtøl um laksalús á almennum heimasíðum, so sum www.barentswatch.no. Á hesi heimasíðu 

leggja almennir myndugleikar út upplýsingar um hvørt alibrúk sær, m.a. miðaltal av flytførum, 

fastsitandi og kynsbúnum laksalúsum, mest loyvdu nøgdina í tonsum á alibrúkinum, og 

viðgerðir móti laksalús. Somuleiðis verður sjúkustøðan á alibrúkinum upplýst (t.d. ILA ella 

PD). Eisini munandi avgerðir hjá almennum myndugleikum verða lagdar út alment. Norska 

heilsufrøðiliga starvsstovan, Mattilsynet, almannakunnger á síni heimasíðu m.a. øll boð til 

alarar um kravt slakt, boð um lækkaða útseting o.a., umframt at hoyringsskriv um slíkar 

avgerðir verður kunngjørt á heimasíðuni. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at tryggja, at almenningurin í størst møguligan mun hevur   

atgongd til upplýsingar um støðuna viðvíkjandi fiskasjúkum hjá alifiski og laksalús, nýtsluna 

av heilivági o.a.. sum kann viðvirka til at forða fyri spjaðing av sjúku og lús millum alibrúk, 

umframt at størri almenningur um hesi viðurskiftini kann viðvirka til, at alivinnan fer at leggja 

seg enn meira eftir at minka um nýtsluna av heilivági í sambandi við sjúku og lús hjá alifiski. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Eftir uppskotinum verður álagt Heilsufrøðiligu starvsstovuni skyldu at stovna og reka eina 

heimasíðu við upplýsingum úr aliskipanini hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni. 

 

Heimasíðan, sum øll skulu hava atgongd til, skal innihalda heilsufrøðiligar upplýsingar um 

alibrúk, t.d. sjúkur og sjúkuslag og lús á laksi,  medisinskar viðgerðir, slag, nøgd og dosu. 

 

Harumframt verður á heimasíðuni atgongd til upplýsingar um avgerðir, sum Heilsufrøðiliga 

starvsstovan hevur tikið um slakt, orsakað av sjúku ella orsakað av lús á laksi, og um avgerðir 

viðvíkjandi útseting.  

 

Eftir kunngerð um yvirvøku og tálming av lúsum skal teljing og skráseting av lús á laksi gerast 

í minsta lagi 14. hvønn dag, og landsdjóralæknin hevur í somu kunngerð fleiri heimildir at 

áleggja slakt, m.a. um lúsatøl eru ov høg, ella nógvar viðgerðir eru uttan úrslit. Eisini kann 

landsdjóralæknin krevja, at úseting av smolti ikki verður hækkað ella at útsetingin skal verða  

lækkað í mun til seinastu útseting, grundað á, at eitt alibrúk ofta hevur lúsateljingar, sum fara 

upp um ávíst markvirði (1,5 vaksin kvennlús, roknað sum miðaltalið á lúsum á øllum fiskunum, 

sum eru tiknir til kanningar í hvørjari alistøð sær), nógvar lúsaviðgerðir, í mun til alibrúk í 

Føroyum annars, ella ófullfíggjaðar viðgerðir. Atgongd verður til upplýsingar um hesar 

avgerðir. 

 

Heimasíðan verður alsamt dagførd, og møguleiki verður eisini fyri søguligum upplýsingum. 

 

Tað verður ikki ótálmað atgongd til upplýsingar í aliskipanini, og allar upplýsingar í 

aliskipanini verða ikki lagdar á heimasíðuna. Innan fyri teir karmar, sum landsstýrismaðurin 

ásetir í kunngerð, skipar Heilsufrøðiliga starvsstovan heimasíðuna. 

 

Mett verður, at atlit til áhugamál hjá almenninginum í størst møguligan mun at hava atgongd 

til upplýsingar, sum nevndar eru í § 1 í uppskotinum (uppskotið nýtt stk. 8, nr. 1-7 í 11 í 

djórasjúkulógini), eiga at ganga fram um atlit til áhugamálini hjá alifeløgunum at kunna halda 

slíkar upplýsingar undan innliti sum handilsloynidómar. Hesar upplýsingar kundu í nógv 

flestu førum eisini verðið lætnar eftir innlitslógini. Uppskotið er tí ikki inntrívandi í mun til 

atlit til áhugmálini hjá alifeløgunum at kunna halda handilsloynidómar undan inniliti í mun til 
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fyrmunirnar við atliti til áhugamálini hjá almenninginum í størst møguligan mun at hava 

atgongd til upplýsingar um sjúkur, lús, nýtslu av heilivági o.a. hjá alivinnuni. 

  

 

1.5. Ummæli  

Hesir myndugleikar og feløg hava havt havt uppskotið til ummælis: 

Heilsu- og innlendismálaráðið, Fiskimálaráðið, Umhvørvisstovan, Havbúnaðarfelagið, P/F 

Fiskaaling, P/F Bakkafrost, P/F Luna, P/F Marine Harvest Faroes og P/F Faroe Farming.  

 

Lógartænastan á Løgmansskrivstovuni, sum hevur eftirkannað uppskotið, hevur viðmerkt: 

“Tað má greiðast nærri frá hví hildið verður neyðugt at víkja frá vanligu reglunum í 

innlitslógini. Tá upplýsingar, sum man ikki vildi kunnað fingið innlit í eftir innlitslógini, vera 

almannakunngjørdar, má hetta metast sum eitt inntriv fyri vinnuna. Greiðast má nærri frá, um 

hetta inntriv stendur mát við ágóðan, sum fæst av inntrivinum. Tað er ikki nokk at vísa til ein 

sáttmála, sum ikki fevnir um Føroyar, heldur má ítøkiliga greiðast frá, hví hetta er neyðugt fyri 

okkum.  

 

Tað skal eisini viðmerkjast, at tað er ógvuliga óheppið, at uppskotið ikki verður sent út til 

ummælis aftur, tá ið so týðandi broytingar verða gjørdar í uppskotinum.”  

 

Innkomnar viðmerkingar 

 

Umhvørvisstovan (US) 

Tekur undir við uppskotinum og heldur, at tað er gott við opinleika á hesum øki, og heldur, at 

tørvur er á einum slíkum uppskoti. US hevur hesar spurningar viðvíkjandi uppskotinum: 

1) Verður navnið á virkinum almannakunngjørt? 

2) Fer uppskotið longur enn tað, sum er galdandi eftir innlitslógini? 

3) Verða upplýsingar í aliskipanini atkomuligar? 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið 

Staðfestir, at uppskotið ikki hevur avleiðingar fyri ábyrgdarøkið hjá ráðnum, og hevur nakrar 

yvirskipaðar viðmerkingar og spurningar til uppskotið. M.a. viðmerkir Heilsu- og 

innlendismálaráðið, at tað er trupult at síggja, hvussu endamálið við uppskotinum at skapa 

opinleika í fyrisitingini samsvarar við endamálið við djórasjúkulógini, og endamálið tykist 

fremmant í ítøkiliga lóggávuhøpinum, men heldur skuldi verið skipað í innlitslógini. 

 

Bakkafrost (BF) 

Mælir frá, at so víðar broytingar verða framdar at loyva almannakunngering av upplýsingum 

úr  aliskipanini hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni (HFS), sum inniheldur viðkvæmar 

upplýsingar um framleiðslu BF, herundir sjúkustatus, lús, táknukanningar, tal av fiski og 

biomassan á sjónum, fóður- og fellistøl, viðgerðir o.a. Bakkafrost ynskir upplýst, um tað eftir 

uppskotinum er talan um serligar upplýsingar úr aliskipanini hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni 

(HFS) sum lús, ella talan er um allar upplýsingar. 

 

Bakkafrost vísir til viðmerkingarnar í uppskotinum um brúkaravernd og metir ikki, at uppskotið 

hevur nakran týdning fyri brúkaravernd. Víst verður á, at tá talan er um lús, verða allar ráðdátur 

deildar við myndugleikar, vinnu og serfrøði á økinum (Fiskaaling). Mett verður, at  

almannakunngering kann lættliga skapa órógv, tí slíkar ráðdátur kunnu misskiljast av leikfólki, 

og kunnu í ringasta føri misbrúkast av djórafelagsskapum. 
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Bakkafrost metir, at verður ætlanin at almannakunngera framd í tí líki, tað er lagt upp til, eru 

stór sannlíkindi fyri, at hetta kemur at raka útflutningin av føroyskum laksi negativt, eins og 

t.d. sandmaðkurin gjørdi við svartkjaftavinnuna síðst í áttatiárunum. Víst verður eisini til 

negativu umtaluna av Føroyum í sambandi við grindadráp. 

 

Í staðin er uppskotið hjá Bakkafrost, at almannakunngering kann gevast í samráð við vinnuna 

í eini yvirskipaðari frágreiðing um gongdina soleiðis, at misskiljingar og harvið órógv ikki 

koma fyri. 

 

Luna 

Luna hevur hesar viðmerkingar: 

 

“Endamálið við broytingini er m.a. at  tað verður skaptur ein opinleiki í fyrisitingini um 

lúsastøðuna í Føroyum. Tað er torført hjá okkum at viðmerkja uppskotið, tí tað er rættiliga ringt 

at meta um, hvørt tað, vit ynskja, verður uppfylt. 

 

Vit ynskja, at upplýsingar um fiskatal, lúsatøl og kemiskar viðgerðir, sum í dag verða skrásettar 

í aliskipanini, verða almennar. 

 

Eisini ynskja vit, at opinleiki er um tær avgerðir, sum HFS tekur út frá lúsastøðuni við heimild 

í m.a. nýggju lúsakunngerðini. 

 

Her verður hugsað um, at hoyringsskriv og boð verða almenn.  

 

Soleiðis kunnu aðrir myndugleikar, alifyritøkurnar sjálvar og almenningurin fáa innlit í 

lúsatøðuna, og hvørji tiltøk HFS setir í verk á ymisku alifirðunum.” 

 

Fiskaaling 

Tekur undir við uppskotinum. 

 

Fiskaaling hevur ta generellu fatan, at aðalreglan má vera løtt atkomuligheit til øll úrslit hjá 

øllum granskarum soleiðis, at tøk úrslit og vitan kunnu gagnnýtast í granskingarsamanhangi og 

sostatt verða við til at fáa betri vitan um eina burðardygga alivinnu. 

 

Fiskimálaráðið og Havbúnaðarfelagið hava ikki viðmerkingar til uppskotið. 

 

P/F Marine Harvest Faroes og P/F Faroe Farming hava ikki latið inn ummæli. 

 

Viðmerkingar Uttanríkis- og vinnumálráðsins 

 

Orsakað av m.a. innkomnu viðmerkingunum og spurningum er uppskotið broytt aftan á 

hoyringina. 

 

Eftir uppskotinum, sum varð sent til ummælis, varð latin ein breið heimild til landsstýrismannin 

í kunngerð at áseta nærri reglur um almannakunngering av upplýsingum um heilsufrøðilig 

viðurskifti hjá øllum djórum, sum eru fevnd av djórasjúkulógini. Tað sást tí ikki nærri í 

uppskotinum, hvørjar upplýsingar fóru at verða almannakunngjørdar. Heldur ikki sást, um  

upplýsingar kundu almannakunngerast í størri mun enn tað, sum stendur í innlitslógini.  

 



 

7 

 

Í staðin fyri eina breiða kunngerðarheimild er í uppskotinum, sum tað er broytt, ásett, at serliga 

upplýsingarskyldan fevnir um alibrúk, og tað sæst nú greiðari í lógaruppskotinum og 

viðmerkingunum til uppskotið, hvørjar upplýsingar tað snýr um.  

 

Eisini verður í uppskotinum greitt nærri frá reglunum um upplýsingar,  sum eftir uppskotinum 

skulu latast á heimasíðuni í mun til reglurnar i innlitslógini um skjalainnlit. 

 

Við broytta uppskotinum verður mett, at tey punktini í uppskotinum, sum varð sent til 

ummælis, og sum funnist er at í innkomnu viðmerkingunum, eru rættað, og spurningar svaraðir. 

 

Viðvíkjandi spurningunum frá US:  

1) um navnið á virkinum verður almannakunngjørt,  

2) um  uppskotið fer longur enn tað, sum er galdandi eftir innlitslógini, og  

3) um upplýsingar í aliskipanini verða atkomuligar, 

kann svarast, at navnið á virkinum kann verða almannakunngjørt, sum tað sæst í uppskotinum 

um nýtt stk. 8 til § 11 í djórasjúkulógini, og at upplýsingar í aliskipanini verða atkomuligar hjá 

almenninginum. Viðvíkjandi nr. 3 verður víst til frágreiðingina í brotinum oman fyri um 

ásetingarnar í uppskotinum í mun til innlitslógina. 

 

Til ummælið frá BF skal viðmerkjast: 

 

Sum víst á undir pkt. 1.4. omanfyri kundu tær upplýsingar, sum eftir uppskotinum kunnu verða 

lætnar á heimasíðuni hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni, í nógv flestu førum eisini verðið lætnar 

eftir innlitslógini. Uppskotið er tí ikki inntrívandi í mun til atlit til áhugmálini hjá alifeløgunum, 

at kunna halda handilsloynidómar undan inniliti í mun til fyrmunirnar við atliti til áhugamálini 

hjá almenninginum í størst møguligan mun at hava atgongd til upplýsingar um sjúkur, lús, 

nýtslu av heilivági o.a. hjá alivinnuni. 

 

Í grannalondunum eru upplýsingar um alivinnuna væl meira atkomuligar enn í Føroyum. Tær 

upplýsingar, sum ætlanin er at lata, samsvara við tær upplýsingar, sum verða latnar í Noregi í 

oman fyri nevndu  www.barentswatch.no. Hetta tykist ikki at hava skatt útflutningin hjá 

teimum. Tvørurímóti kann tað vera ein fyrimunur eisini fyri marknaðarføringina av føroyska 

laksinum, at tað er opinleiki og gjøgnumskygni um nýtsluna av heilivági o.a, 

 

Harumframt hava føroysku alararnir síðani 2013 latið hvørjum øðrum hagtøl um lúsastøðuna, 

tal av fiski í hvørjum ringi, um kemiskar viðgerðir móti lús umframt aðru hvørja viku hagtølini 

frá lúsateljingum í hvørjum ringi. 

 

Bakkafrost spyr, um tað eftir uppskotinum er talan um serligar upplýsingar úr aliskipanini hjá 

HFS so sum lús, ella talan er um allar upplýsingar. Svarið til spurningin er, at tað gongur fram 

av uppskotinum, sum tað nú er orðað, og av viðmerkingunum oman fyri undir pkt. 1.4 og av 

serligu viðmerkingunum, at talan ikki verður um atgongd hjá alemenninginum til allar 

upplýsingar í aliskipanini. 

 

Til viðmerkingarnnar frá Lógartænastuni: 

Víst verður til almennu viðmerkingarnar omanfyri undir pkt. 1.4., seinasta brot, sum eru settar 

inn aftan á eftirkanningina. 

 

http://www.barentswatch.no/
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Broytingar eru gjørdar í uppskotinum, aftan á at ummælini vórðu latin inn, og tað hevði helst 

verið rættari, at uppskotið varð sent út til ummælis aftur. Tað komu viðmerkingar inn, sum 

gjørdu, at tørvur varð á at broyta uppskotið, og viðgerðin av hesum dró út av ymsum 

orsøkum, sum hevði við sær, at stundir ikki vórðu at senda tað aftur til ummælis. Hinvegin 

eru broytingarnar, sum eru gjørdar, í stóran mun  í samsvari við innkomnu viðmerkingarnar, 

og talan er ikki um munandi innihaldsligar broytingar. 

  

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at útreiðslurnar hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni til at stovna heimasíðuna verða 

uml. 200 tús. kr., og ein minni upphædd til rakstur. Roknað verður við, at útreiðslurnar kunnu 

haldast innanfyri verandi karmar.   

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Heilsufrøðiliga starvsstovan, sum skal stovna og reka skipanina, skal brúka uml. ¼ ársverk til 

til at reka skipanina. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Tær upplýsingar, sum verða lagdar á heimasíðuna hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni eru 

upplýsingar, sum starvsstovan hevur frammanundan eftir galdandi reglum og siðvenju. Tað 

verður ikki álagt alivinnuni at lata Heilsufrøðiligu starvsstovuni nýggjar upplýsingar, og 

uppskotið hevur tí ikki beinleiðis avleiðingar fyri alivinnuna. 

 

  

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Mett verður, at uppskotið kann hava við sær positivar avleiðingar fyri umhvørvið við tað, at  

størri almenningur kann verða við til, at alivinnan fer at leggja seg eftir at minka um útlátið frá 

m.a. nýtsluni av heilivági í sambandi við sjúku og lús hjá alifiski. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Økið, sum uppskotið fevnir um, er altjóðarættarliga skipað í ST- sáttmálanum um atgongd til 

upplýsingar, almenna luttøku í avgerðum o.a. á umhvørvisøkinum, sonevnda Århus-

konventiónin, frá af 25. juni 1998.  

 

Fyrivarni er tikið fyri Føroyum, og sáttmálin fevnir tí ikki um Føroyar. Í Danmark og Noregi 

er sáttmálin framdur í serligari lóggávu. 
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2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Evropeiski Mannararættinda Sáttmálin tryggjar m.a. í grein 10 øllum talu- og skrivifrælsi, sum 

eisini fevnir um rættin at fáa og lata upplýsingar. Tað er tí í samsvari við hendan sáttmálan, at  

tað eftir uppskotinum í størst møguligan mun verður tryggjað almenninginum atgongd til 

upplýsingar um støðuna viðvíkjandi fiskasjúkum hjá alifiski og laksalús, nýtsluna av heilivági 

o.a.  

 

 

2.9. Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið kann elva til marknaforðingar. 

 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting, sektir, og mett verður ikki, at 

uppskotið ger onnur størri inntriv í rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Ongar ásetingar eru í uppskotinum um skatt ella avgjøld. 

 

 2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið leggur ikki skyldur á fólk, so sum upplýsingarskyldu, skrásetingarskyldu ella t.d. 

krøv um loyvi. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið leggur heimild til landsstýrimannin at áseta nærri reglur um almannakunngering av 

upplýsingum.  

Uppskotið hevur ikki ásetingar, sum skerjir møguleika at kæra avgerðir. 

Heilsufrøðiliga starvsstovan skal stovna og reka skipanina, og landsstýrismaðurin setir nærri 

reglur um hetta.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar 

omanfyri. 

 

 

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 
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Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Ja 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

 

 

Skotið verður upp, at tað skal vera lógarkrav, at upplýsingar í aliskipanini hjá Heilsufrøðiligu 

starvsstovuni skulu vera atkomuligar hjá almenninginum, herundir alifeløgunum, á 

heimasíðuni hjá starvsstovuni. Alifeløgini hava so møguleika eftir avtalu umframt upplýsingar 

á heimasíðuni hjá starvsstovuni at lata aðrar upplýsingar sínamillum. 

 

Eftir uppskotinum ásetir landsstýrismaðurin í kunngerð nærri reglur um, hvørjar upplýsingar 

skulu latast, og ásett er hvørjar upplýsingar m.a. kunnu vera á heimasíðuni. Við hesum er eftir 

uppskotinum tikin støða til í lógini, at atgongd hjá almenninginum kann vera til nevndu 

upplýsingar, og hesar upplýsingar skulu tí ikki metast sum handilsloynidómar eftir § 12, stk. 1, 

nr. 2 ella § 13, stk. 1 nr. 6 í innlitslógini. Ætlanin við hesum er sostatt ikki at áseta út í æsir, 

hvørjar upplýsingar skulu vera á heimasíðuni.  

 

Saman við reglunum í djórasjúkulógini um upplýsingar, sum kunnu latast almenninginum eru 

reglurnar um skjalainnlit í innlitslógini galdandi. Verður biðið um innlit eftir innlitslógini, 

seta reglurnar í hesum uppskotinum ikki tær reglurnar til viks, hóast tær kunnu hava týdning 

fyri metingina eftir reglunum í innlitslógini. 

Er talan um upplýsingar, sum ikki eru nevndar í stk. 8, nr. 1-7 og stk. 9 og 10, skal tað í 

sambandi við, at reglur í kunngerð verða gjørdar, gerast ein meting av, um talan er um 

handilsloynidómar, og ein meting gerast av, um tað kann skaða alifeløgini, at upplýsingarnar 

verða almennar. Metingin skal vera minni avmarkandi enn metingin, sum verður gjørd eftir § 

12, stk. 1, nr. 2 í innlitslógini um handilsloynidómar við tað, at upplýsingar skulu latast á 

heimasíðuni í størst møguligan mun eftir meginregluni um meirinnlit eftir § 4, stk. 1 í 

innlitslógini. 

Eftir § 4, stk. 1 í innlitslógini verður givið meirinnlit. Í tí liggur, at hóast ein borgari ikki hevur 

krav upp á skjalainnlit, skal metast um, hvørt tað eru forðingar fyri, at meirinnlit verður givið, 

serliga reglurnar um tagnarskyldu. Innlitslógin er sostatt ein minimumslóg, og innlit skal latast 
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ikki bert í førum, tá tað er skylda at lata innlit, men innlit skal harumframt latast í størst 

møguligan mun, um tað ikki eru forðingar fyri tí í reglum um tagnarskyldu. 

 

     

Avgerðir hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni um tiltøk, orsakað av sjúku hjá laksi ella orsakað av 

lús á laksi, verða ikki skrásettar í aliskipanini. Tí er serliga ásett, at kunnast kann eisini á 

heimasíðuni um tílíkar avgerðir. 

 

Aliskipanin inniheldur ikki upplýsingar um heilsufrøðilig viðurskifti í sambandi við aling av 

skeljum og tara. Ásett verður tí, at upplýsingar eisini kunnu verða lætnar á heimasíðuni um 

heilsufrøðilig viðurskifti í sambandi við aling av skeljum og tara. 

 

Til § 2 

Eftir uppskotinum skal lógin koma í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.  

 

 

 

 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálráðið, 2. mars 2017  

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Ummælisskriv frá Heilsu- og innlendismálráðnum  

Fylgiskjal 3: Ummæli frá Fiskimálaráðnum 

Fylgiskjal 4: Ummæli frá Havbúnaðarfelagnum 

Fylgiskjal 5: Ummælisskriv frá Umhvørvisstovuni 

Fylgiskjal 6: Ummælisskriv frá P/F Fiskaaling 

Fylgiskjal 7: Ummælisskriv frá P/F Bakkafrost 

Fylgiskjal 8: Ummælisskriv frá P/F Luna 

 


