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til  
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Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fram neyðug lógaruppskot, sum skulu tryggja, at 

mathandlar og matstovur geva burtur allan etandi avlopsmat til vælgerandi endamál, heldur 

enn at blaka matin burtur.  

 

Viðmerkingar 

Tað er ein stórur umhvørvistrupulleiki, at nógvur góður matur verður blakaður burtur. Hetta 

er stórt matoyðsl. Tað hevði sømt seg, at Føroyar setti skipan í verk, sum minkar um 

matoyðsl. Norska Stórtingið hevur fyri kortum samtykt líknandi uppskot. 

Í heimshøpi verður, sambært matstovninum hjá ST, blakaður burtur ein triðingur av 

framleidda matinum.1 Í Føroyum eru ikki tøl fyri hesum, men sjóneykan er eisini sett á 

hendan trupulleikan her heima. Til felags tiltakið Diskosuppa, sum hevur verið hildið í 

Klaksvík og í Havn, hava mathandlar givið luttakarunum ókeypis mat, sum annars hevði farið 

burtur. Handilssamtøkan Á hevur eisini sett á stovn heimasíðuna www.matoydsl.fo, har góð 

ráð verða givin fólki um, hvussu til ber at tveita minni av mati burtur. Hetta vísir, at 

mathandlar viðurkenna stóra trupulleikan við matoyðsli. Á umhvørvisvikuni hjá Tórshavnar 

kommunu í 2014 var matoyðsl høvuðsevnið. Tískil er greitt, at endamálið við at minka um 

matoyðsl hevur undirtøku ymsastaðni í samfelagnum.  

Hetta uppskotið samsvarar eisini sera væl við samtykt hjá Føroya Løgtingi fyri stuttari tíð 

síðani. Uppskot til samtyktar frá Miðflokkinum (løgtingsmál nr.  43/2016) varð einmælt 

samtykt 20. apríl 2017. Uppskotið, sum samtykt varð, var soleiðis: “Løgtingið heitir á 

landsstýrið um at arbeiða fyri at fremja málini í ST-samtyktini “2030 Agenda for Sustainable 

Development”, grundað á tey 17 burðardyggu menningarmálini (SDG), og leggja fram 

frágreiðing í hesum sambandi.” 

Ein partur av teimum 17 burðardyggu menningarmálunum er, at innan 2030 skal altjóða 

matoyðsl hjá bæði handlum og brúkarum minka niður í helvt fyri hvønn íbúgva.2 Hetta 

uppskotið til samtyktar er ein góður møguleiki hjá politiska myndugleikanum at gera nakað 

ítøkiligt við løgtingssamtyktina um at taka undir við teimum 17 burðardyggu menningar-

málunum. 

Endamálið við uppskotinum er at minka um matoyðsl í Føroyum. Samstundis skal hetta 

brúkast til vælgerandi endamál. Tað eru fleiri vælgerandi felagsskapir og einstaklingar, sum 

                                                           
1 Kelda: http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/ (Lisið 21-02-2018)  
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/ (lisið 21-02-2018) 
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geva mat til treingjandi føroyingar. Hesir felagsskapir eru eisini til reiðar at taka ímóti 

matinum og deila hann út. Við neyðugum lógaruppskoti kann tað gerast lættari hjá 

vælgerandi felagsskapum at fáa fatur á mati, sum er ov góður at koyra burtur. 
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