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HEILSU- OG INNLENDISMÁLARÁÐIÐ



Endamál og gildisøki

 Verja náttúruna við

1. Vernd

2. Burðardyggum brúki

 Altjóða skyldur

 Fremja sáttmálan um lívfrøðiligt margfeldi

 Fevnd

 Øll føroysk náttúra

 Fyri ein part allir geirar

 Tvørgangandi

 Útfyllir serlóggávu

 Týdning fyri meting eftir aðrari lóggávu



Grundmúrurin í lógini

- almennar ásetingar um burðardygt brúk

 Endamál við kapitli 2  

 Samskipa almenna fyrisiting við felags miðum og meginreglum

 Tvey yvirskipað fyrisitingarmið

 Fyrisitingarmið fyri náttúrusløg

 Fyrisitingarmið fyri dýra- og plantusløg

 Almenn fyrilitsskylda

 Øll fara fram við varsemi og fyriliti

 Sleppa undan skaða á náttúrumargfeldi



Meginreglur fyri avgerðir hjá tí almenna

1. Vitanargrundarlagið

2. Meginreglan um fyrivarni

3. Heildartrýstið á vistskipanina

4. Tann, sum varðar av virkseminum, rindar fyri umhvørvisskaða

5. Náttúrugóð tøkni og arbeiðshættir

 Onnur týðandi samfelagsáhugamál

Grundmúrurin í lógini

- almennar ásetingar um burðardygt brúk



Fyrisiting av sløgum

Fyrisitingarmeginregla fyri dýra- og plantusløg

 Veiða og onnur tøka av villum dýrum

 sambært lóg

 avgerð við heimild í lóg

 Heysting og onnur tøka av villum plantum loyvd

 um hon ikki hóttir stovnin

 ella avmarkingar við lóg ella avgerð

 Undantak: Sjófeingislógin



Veiða

 Fevnd av veiðilóggávu

 NMFL: Leiðreglur fyri meting í sambandi við avgerðir

 Veiða bara loyvast

 Slagið framleiðir avlop, sum kann veiðast burðardygt

 Dent á

 Funktión hjá sløgum í vistskipanini

 Ávirkan á náttúrumargfeldið

Fyrisiting av sløgum



Onnur tøka av villum súgdýrum og fugli umframt fiski í áum og vøtnum

 Eftir meting hjá myndugleikanum

 Geva loyvi við kunngerð ella avgerð

 Endamál

 Verja plantur, dýr og vistskipanir

 Verja grøði, fisk, vatn og ognir

 Tryggja almenn heilsuatlit, trygdaratlit og týðandi almenn áhugamál

 Endurreisa stovnar

 Gransking og undirvísing

 Basa fremmandum lívverum

Fyrisiting av sløgum



 Ryggleys dýr

 Frítt at taka, um ikki hóttir stovnin

 Frítt at avlíva, um gera skaða ella eru fremmandar lívverur

Fyrisiting av sløgum



Onnur tøka av plantum

 Verja fyri skaða

 Dýra- og fólkaheilsu

 Grøði ella aðra ogn

 Fremmandar lívverur

 Týðandi samfelagsáhugamál

Fyrisiting av sløgum



Raðfest sløg

 Serstakt varðverndartiltak

 Verja sløg fyri t.d.

 Veiðu

 Heysting

 Aðrari tøku

 Skaða

Oyðing

 Eisini verja vistfrøðilig funktiónsøkir

Fyrisiting av sløgum



 Fyrilitskrav

 ÚP: Innflutningur krevur loyvi frá náttúrumyndugleikanum

 U1: Fremmand dýr fevnd av reglum ásettum í ella við heimild í løgtingslóg

um innflutning og hald av vandamiklum dýrum o.ø. 

 U2: Landplantur → um ikki annað verður ásett

 ÚP: Útseting krevur loyvi frá náttúrumyndugleikanum

 U: § 28, stk. 1 

 Landsstýrismaðurin áseta reglur fyri innflutningi, útseting og sølu

 Landsstýrismaðurin geva undantøk fyri lívverur ella bólkar av lívverum

Fremmandar lívverur



Økisvernd

 Landsstýrismaðurin kann lýsa verndarøkir við kunngerð

 Fimm verndarøkisflokkar

 Tjóðgarðar

 Landslagsverndarøkir

 Náttúrufriðøkir

 Lívøkisvernd

 Sjóverndarøkir



Málsviðgerð

 Stóran dent á samstarv við

 Jarðareigarar og rættindahavarar

 Rakt vinnuáhugamál

 Fólk á staðnum

 Ætlað verndaruppskot og væntaðar avleiðingar kunngerast

 Jarðareigarar og rættindahavarar viðmerkja, áðrenn verndarkunngerð gjørd

 Uppskot til verndarkunngerð í hoyring

 Lýsa økið, endamál, verndarvirðir og avleiðingar

Økisvernd





Ílegutilfar

 Ílegutilfar í tí føroysku náttúruni felags ogn hjá Føroya fólki

 Annars LM gera reglur um atgongd og tøku

 Í samsvari við ST-sáttmálan um lívfrøðiligt margfeldi



Myndugleiki

 LM kann heimila stovni undir sær, øðrum landsstovni ella kommunum at 

útinna sínar heimildir eftir lógini

 Kæra

 LM kann áseta reglur um kæru

 M.a. at avgerðir eftir NMFL bara kunnu kærast til kærunevnd

 LM er eftirlitsmyndugleiki

1. Hava eyguni við og skráseta náttúrustandin og –gongdina

2. Eftirlit við, at ásetingarnar í lógini verða hildnar



Handhevjan og tvingsilstiltøk

 LM kann

 Áleggja at rætta/steðga viðurskiftum og áleggja bøtandi tiltøk

 Áleggja at seta fyribyrgjandi/avmarkandi tiltøk í verk

 Áleggja tvingsilsbøtur

 Fremja tiltøk beinleiðis

 Revsing



Takk fyri!
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