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Viðmerkingar til uppskot til lóg um landsjørð 
Vísandi til hoyringskriv tykkara dagfest 29. januar 2006, verður sagt frá, at Búnaðarstovan hevur 
hesar viðmerkingar til lógaruppskotið: 
 
Egnar íløgur 
Staðfest eigur at verða í § 11, at egnar íløgur í bygningar eftir at lógin er komin í gildi kunnu 
dragast frá søluvirðinum á bygninginum, áðrenn helvtarpeningur verður roknaður, sambært § 11, 
stk. 3.  
 
Prísáseting  á jørð 
Skoytt eigur at verða uppí viðmerkingarnar, at skiljast kann ímillum slag av lendi (t.d. gott lendi, 
sum liggur væl ella serliga væl fyri, dyrkað lendi, dyrkingarbært lendi, góða hagajørð og minni 
góðan haga), hvar í landinum lendi er (t.d. høvuðsstaðarøkið, onnur miðøki, smápláss í útjaðara, 
útoyggj og lendi millum bygdir, sum í høvuðsheitum verður selt til landsvegir og møguliga onnur 
almenn endamál).  
 
Somuleiðis eigur at verða ásett, at príslegan á almennari jørð í útgangsstøðinum eigur at verða sett 
við fyriliti til marknaðarstøðuna, eins og fyrilit eisini eiga at verða tikin til almenna prístalið, 
møguligar ognartøkuprísir hjá kommunum og virksemið í samfelagnum sum heild. Ansast má eftir, 
at eftirspurningurin eftir almennari jørð ikki verður avlagaður í mun til eftirspurningin eftir privatari 
jørð. Jarðarprísurin kann tó setast varisliga í mun til marknaðarviðurskiftini, soleiðis at tað almenna 
ikki gongur á odda í at hækka prísleguna. Tískil eiga føstu jarðarprísirnir eisini at verða 
endurskoðaðir við regluligum millumbilum. 
 
Í støðum í landinum, t.d. høvuðsstaðarøkinum, hevur tað almenna nærmast monopolstøðu 
viðvíkjandi jørð. Serligu viðurskiftini gera, at eftirspurningurin eftir og prísurin á privatari jørð her 
kann gerast óvanliga høgur. Í tílíkum føri er ikki ráðiligt at leggja prísin á landsjørðini uppat 
prísinum, sum privat jørð verður seld fyri.  
 
Yvirtøka av bygningum v.m. á festum 
Tó at tað er ásett, hvat festarar skulu gjalda fyri bygningar á festum eru onnur viðurskifti 
viðvíkjandi søluni, sum krevur nágreiniligari áseting í kunngerð.  T.d. er neyðugt við reglum fyri, 
hvussu fígging av festikontu til bygningar skal endurrindast í sambandi við yvirtøkuna. Fíggingin 
av festikonto kann verða  niðurskrivað yvir t.d. 25 ár og restupphæddin endurrindað 100%. Um t.d. 
gjørda íløgan av serligum umstøðum hevur mist virðið í størri mun enn niðurskrivingarfrymilin, 
kann prosentparturin, sum skal endurrindast, verða lægri.  
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Kunngerðin eigur eisini at hava ásetingar um, hvussu prísurin á innistøðuni skal ásetast. Prísurin 
fyri hvønn áseyð hevur verið 500 kr. Og fyri hvørja kúgv kr. 10.000. 
 
Í orðaskiftinum við festarar er komið fram, at ynski kunnu verða um at avgreiða søluna beinanvegin 
heldur enn bert at rinda fyri undirlendið og at bíða við at áseta keypsprísin til eitt komandi 
festaraskifti. Tað kann vera ivingarsamt, um lógaruppskotið leggur uppfyri hesum, men tað er 
áskoðan Búnaðarstovunar, at einki talar ímóti, at hetta skal vera møguligt. Mælt verður tí til at 
neyðugar broytingar verða gjørdar hesum viðvíkjandi 
 
Serligar viðmerkingar viðvíkjandi helvtarpeningi 

Meirilutin í arbeiðsbólkinum, sum lat uppskotið til lóg um landsjørð frá sær, skjeyt upp skipanina 
við helvtarpeningi, sum skal fella til gjaldingar við næstu sølu av bygningum. 
 
Tað hevur ikki verið nakað loyndarmál, at uppskotið hjá bólkinum er eitt kompromis, og at ymiskar 
áskoðanir kunnu vera um, hvat er rímiligt ella rættvíst. Ymisku áskoðanirnar eru eisini komnar fram 
í orðaskiftinum aftaná, at arbeiðsbólkurin lat uppskotið frá sær. 
  
Er undirtøka ikki fyri uppskotinum hjá arbeiðsbólkinum um helvtarpening, kann sum alternativ 
ásetast, at prísir fyri bygningar á festum verða skipaðir í kunngerð,  sum m.a. ásetur hvørji 
viðurskifti skulu leggjast til grund, tá søluprísurin verður ásettur, og undir hesum hvørji ítøkilig 
viðurskifti tala fyri, at festari skal rinda minni enn metingarprís fyri keyp av bygningum. Í teimum 
førum, har festarar sjálvir ella teirra forfedrar hava rindað fyri og latið bygningarnar byggja, kunnu 
viðurskifti tala fyri, at hesir bygningar kunnu yvirtakast fyri lægri prís enn heltvarprís.  
T.d. kann nevnast, at praksis hjá Føroya Jarðarráð hevur verið í sambandi við at festarar hava 
yvirtikið ognarrættin til sethús, at sethúsnini hava verið yvirtikin við fyri bert at rinda fyri 
undirlendi.  
 
Í teimum førum har festari t.d. hevur yvirtikið festi, sum ikki er fedranna festi, og har viðkomandi 
festari ikki sjálvur hevur rindað og latið bygningarnar byggja, kann verða ásett, at teir bygningarnir 
kunnu yvirtakast eftir søluvirði. Egnar íløgur í bygningarnar í festitíðini eiga at kunna dragast frá 
yvirtøku virðinum á bygningunum. Upphæddin á egnum íløgum eigur at verða avskrivað uppá 25 
ár. 
 
Gjald fyri avloysing av biti 
Vísandi til almennu viðmerkingarnar eigur gjald fyri avloysing av biti at verða ásett soleiðis, at tað 
samsvarar við fíggjarliga tapið, sum hagin ella festarin hava í sambandi við jarðarsøluna. 
 
Sakargjøld, sum Búnaðarstovan krevur 
Lógargreinin heimilar, at landsstýrismaðurin ásetir sakargjøldini í kunngerð. Hetta kann gerast við 
støði í verandi praksis hjá Búnaðarstovuni og vanligari praksis hjá Føroya landsstýri annars. 
 
Broytingar í hagalógini 
Broytingar í § 37 í Hagalógini eiga at verða gjørdar við fyrst komandi høvi. 
 
 
 
 
 

Vinarliga 
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