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løgtingsmáli nr.  28/2018 Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald og løgtingslóg um áseting av skatti (Heimavirki) 

Jørgen Niclasen, hevur vegna Fólkaflokkin lagt málið fram 19. september  2018, og eftir 1. 

viðgerð 9. november er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 16. og 19. november 2018 og 25. og 29. januar og 5. 

februar 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Shisa Brand, Steinum, Marjun Heimá, 

Vinnuhúsið og landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

 

Meirlutin (Bárður Nielsen, Jacob Vestergaard, Kristin Michelsen og Bill Justinussen) vísir á, 

at  heimavirki er og hevur verið ein týðandi partur av føroyskum handverki, sum tað er 

umráðandi at fjálga um, so tað ikki hvørvur í nútíðarsamfelagnum, har færri og færri hava 

ella geva sær tíð til siðbundnað handverkið, sum fyrr var ein náttúrligur partur av 

gerandisdegnum hjá føroyingum. 

 

Hemavirki røkkur út í hvønn krók í Føroyum og er partur av tí arvi, sum vit hava fingið frá 

okkara forfedrum, sum hava tilevnað pløgg, amboð, príðislutir o.a., ið hava dugnað 

føroyingum gjøgnum øldir. 

 

Siðbundnað handverkið er arvað frá móður til dóttur og frá faðiri til son, har hvør í sínum lagi 

hevur givið tí sítt serliga snið, sum hevur hoyrt til tað ávísu familjuna, bygdina ella øki í 

landinum. 

 

Tað er okkara skylda at varveita henda, okkara mentanararv, so hann ikki verður nakað, sum 

ein kann hoyra sagt frá ella lesa um í bókum, men sum framhaldandi verður livandi og 

náttúrligur partur av okkara gerandisdegi. 

 

At tað seinastu árini eru sprotnar fyritøkur, hvørs grundarlag og virksemi byggir á aldargamla 

handverkið, er at gleðast um. Hesar fyritøkur verða ikki á nakran hátt ávirkaðar av 

uppskotinum, tvørtur ímóti. Tað er ein styrki hjá teimum og okkum øllum, at heimavirki 

kring landið hevur tað gott og kann koma við íblástri til nýtt vinnuligt virksemi. 

 

Heimavirkisframleiðslan er til staðar, men tey, ið fáast við heimavirki, eru ørkymlað av 

skatta- og meirvirðsgjaldspurningunum, og hetta heldur teimum aftur í teirra virksemi. Tí er 

skilagott at broyta lóggávuna soleiðis, at fólk kunnu fáast við heimavirki uttan alla tíðina at 

hava ampa av skatta- og mvg-viðurskiftum. 

 

Hjá teimum flestu snýr tað seg um ítriv, og verður tað virkaða selt, er talan um sera lítla 

tímaløn. Eisini skal tilfar gjaldast. Hetta er helst orsøkin til, at so lítið kemur til skattingar frá 

heimavirki. 

 

Tá sera lítið verður givið upp til skattingar í dag frá sølu av heimavirkaðum vørum, fer 

uppskotið ikki at kosta almennu kassunum stórvegis. Hinvegin má roknast við, at um søla av 



heimavirkaðum vørum formliga verður gjørd skattafrí ella lutvíst skattafrí, kann roknast við, 

at heimavirkisvirksemi fer at økjast, og harvið koma avgjaldsinntøkur eisini at økjast. 

 

Uppskotnað broytingin verður ein kærkomin hjálp hjá øllum teimum, sum fáast við 

heimavirki kring landi. 

 

Meirilutin tekur undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja tað 

 

 

Minnilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen og Helena Dam á Neystabø ) vísir á at: 

 “Skapandi vinnurnar eru millum skjótast vaksandi vinnur í heiminum og hava alsamt 

vaksandi týdning fyri samfelagsbúskapin. Í Føroyum verður mett, at vit hava eitt stórt og ov 

lítið troytt tilfeingi í skapandi vinnunum.”  Soleiðis varð sagt í farna valskeiði, tá undanfarna 

landsstýri setti arbeiðsbólk at gera uppskot til politikk fyri skapandi vinnur, ið kunnu geva 

skapandi vinnunum umstøður at mennast og vaksa.  

 

Verandi landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum legði fyri landsstýrið politikkin og 

tilráðingarnar, sum arbeiðsbólkurin gjørdi, og átøk eru sett í verk sambært tilráðingunum. 

Skapandi vinnur eru ikki nýggjar í Føroyum, Tvørtur ímóti var fyrsta føroyska 

útflutningsvøra bundnar ullhosur. Harav orðatakið ›Ull er Føroya gull‹. Seinnu árini hava alt 

fleiri vinnuligar fyritøkur tikið seg upp, sum eitt nú sniðgeva og framleiða bundnar 

klædnavørur. Fyritøkur, sum m.a. hava megnað at professionalisera tað, vit vanliga fata sum 

heimavirki. Hesar fyritøkur eru í dag livigrundarlag hjá alt fleiri starvsfólkum umframt 

stovnarum. Men tað er avbjóðandi at fáa tílíkt vinnuligt virksemi at bera seg.  

 

Undir viðgerðini er komið fram, at verandi fyritøkur síggja hetta uppskotið um at geva 

heimavirki serliga skattatreytir sum ein hátt at taka grundarlagið undan eini spírandi vinnu. 

Uppskotið skundar undir, at starvsfólk – kanska serliga kvinnur, sum undir verandi skipan fáa 

fasta inntøku, pensjón, rætt til barsil, rinda skatt v.m., heldur fara at velja ein óskipaðan leist. 

Undir tingviðgerðini er róð fram undir, at uppskotið er eitt kvinnupolitiskt átak. Men 

nevndarviðgerðin hevur sannført minnilutan um, at neiligu avleiðingarnar av uppskotinum 

eisini og kanska serliga raka kvinnur. Sostatt er uppskotið ein ábending um misskiltan 

vinnupolitikk eins væl og misskiltan javnstøðupolitikk. 

 

Minnilutin hevur áður víst á, at vit hava onga allýsing av heimavirki, og hugsast kann, at stórt 

sæð øll, ið fáast við skapandi virksemi, fara at brúka skipanina, umframt at tað neyvan eru  

haldgóðar orsøkir til at avmarka skipanina til ávís sløg av heimavirki/skapandi virksemi. 

Væntast kann tí ikki, sum uppskotsstillarin annars vísir á, at skipanin fer at gera umsitingina 

lættari hjá landinum. 

 

Annars heldur meirilutin, at tá inntøkan fer uppum kr. 30.000, sum er núverandi mark fyri, 

nær mvg skal gjaldast, so byrjar virksemi at líkjast vinnu heldur enn tað, vit vanliga fata sum 

heimavirki. 

Minnilutin heldur, at neiligu avleiðingarnar av uppskotinum eru munandi størri enn tær jaligu 

hjá teimum, sum fáa ágóðan av tí, og tískil mugu aðrar loysnir finnast, sum  fjálga um 

heimavirki. 

 

Eitt dømi, hvussu vit kunnu lætta um gerandisdagin hjá fólki, sum selja nógvar heimavirkaðar 

vørur, kann t.d. vera bert at krevja mvg-uppgerð eina ferð um árið – og møguliga stuðlað 

borgarum, sum lata  tílíka mvg uppgerð inn við fakligari ráðgeving.  



 

Minnilutin mælir við hesum viðmerkingum Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 6. februar 2019 

 

 

Bárður Nielsen   Ruth Vang  Helena Dam á Neystabø 
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