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Viðv.: tygara J.Nr.:  200500276/ MAR 
 
Nevndin í Bóndafelagnum hevur nú viðgjørt lógaruppskotið til nýggja lóg um landsjørð, sum tygum 
sendu felagnum til hoyringar. Nevndin tekur undir við uppskotinum tó við fylgjandi viðmerkingum 
og tilmæli. 
 
Viðvíkjandi helvtarpeningi 
Í § 11, stk. 3 er ein áseting um helvtarpening. Ætlanin við helvtarpeningi er, at í seinasta lagi við 
næsta festaraskiftið eftir yvirtøku av bygningum á festinum, eftir §11, stk. 2 í lógaruppskotinum 
skal nýggi festarin gjalda 50% av virðinum av festibygningunum, áðrenn hann kann yvirtaka festið. 
 
Grundgevingin fyri hesi skipan er, at politikarar ikki skulu kunna góðtaka, at festarar skulu kunna 
yvirtaka bygningar á festinum bert við at gjalda fyri undirlendið! 
 
Bóndafelagið vil ikki góðtaka hesa skipan. Umboð felagsins í lógarnevndini gjørdi vart við hetta, 
men tá hetta var ein treyt frá meirilutanum, gjørdist hetta ein “kamelur” sum mátti slúkast, um 
komast skuldi á leið. Orsøkin til, at Bóndafelagið ikki kann góðtaka hesa skipan er, at festarar hava 
goldið fyri bygningar á festinum einaferð, og tá er tað beinleiðis órættvíst at krevja, at nýggir 
festarar skulu gjalda 50% av virðinum á bygninginum einaferð aftrat. 
 
Skipanin kann í ringasta føri forkoma einum væl riknum festi. Hugsa vit okkum til dømis eitt 
ættarskiftið har nýggjur festari skal yvirtaka festið við stórum nýggjum fjósi í fullari drift. Í slíkum 
føri skal hann fyrst yvirtaka fjósið við tí skuld sum er eftir at gjalda í fjósinum. Aftrat hesum skal 
nýggi festarin nú dragast við helvtarpeningin sum eftir lógaruppskotinum er 50% av metta virðinum 
á fjósinum, sum ein slags ognarskatt omaná at hann sjálvandi skal rinda restskuldina í fjósinum. 
Festarin kemur alt í alt at rinda 150% fyri bygningin, og tá landbúnaðarvinnan ikki er ein 
kapitalsterk vinna, fer hetta at verða ein harður straffur fyri teir sum hava ríkað festini og bygt eina 
munadygga framleiðslu á festinum. Í ringasta falli kann helvtarpeningurin forkoma slíkum 
festiskiftum, og fólk við áhuga og dirvi fara at venda landbúnaðarframleiðsluni á festijørð bakið. Tá 
er einki vunnið við restini av lógaruppskotinum, sum so gott sum øll eru samd um avgjørt ber á 
rætta bógvin. 
 
Er helvtarpeningur av vinnuligum bygningum órættvísur, er helvtarpeningur av festihúsum tað 
uppaftur meiri. Festarar hava aftur í hesum føri bygt og goldið festihúsini, men hava í hesum føri 
hvørki fingið frádrátt (avskrivingar) fyri íløguna, ei heldur lut í rentustuðulskipanini fyri sethús. Vit 
kunnu eisini spyrja um, hví so helvtarpeningur ikki skal gjaldast har sethúsaeigarar selja sethús sum 
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eru bygd á grundøkir keypt av festijørð. Tá Jarðarráðið umsæt festini, vóru festihús latin festarum 
fyri at gjalda fyri undirlendið uttan nakra skipan um helvtarpening ella annan ognarskatt. Tað vildi 
verið sera órættvíst at kravt, teir sum nú sita eftir í festihúsum, fyri helvtargjald, og at teir hervið 
skulu gjalda 150% til tað almenna fyri húsini, teir sjálvir hava bygt og goldið. 
 
Skipanina um helvtarpening vilja vit tí ikki góðtaka, tí talan er als ikki um nakra “forering”. Festarar 
hava goldið í ríkiligt mát fyri allar festiognir, og tíðskil hevur tað higartil hinvegin verið ein gáva frá 
festarum til føroya fólk.  Á kunnandi fundi sum landsstýrismaðurin helt fyri samgonguni kom eisini 
sjónliga fram, at háttvirdu tinglimir og landsstýrismenn als ikki skiltu, hví ásetingin um 
helvtarpening var við í uppskotinum.  
 
Mælt verður tí til: 

 at strika ásetingina í §11, stk 3, um helvtarpening áðrenn uppskotið verður lagt fyri 
løgtingið, ella í ringasta føri niðurskriva skipanina soleiðis at greinin um helvtarpening fellur 
burtur 5 ár eftir at bygningur er yvirtikin eftir §11, stk. 3. 

 
At enda vilja vit skoyta uppí, at á tiltikna politiska fundinum áðrenn valgið, sum Bóndafelagið 
skipaði fyri í bygdahúsinum í Kollafirði, tóku allir politisku flokkarnir undir við at einskiljingin 
eisini skuldi umfata dyrkaða bøin. 
 
 
Koltri, hin 07. februar 2007 
Nevndarinnar vegna 

 
____________________________ 
Bjørn Patursson, nevndarformaður 
 
 
 
Nevndin í Meginfelag Búnaðarmanna (MBM), stuðlar omanfyri standandi áskoðan og tilmæli fult 
og heilt. 
 
Heima á Sandi, hin 07. februar 2007 
Nevndarinnar vegna 
 

 
____________________________ 
Poul Klementsen, nevndarformaður 


