
 

Strendur 2019-10-18 

 

 

Fiskimálaráðið 

 

 

Hoyringsskriv til mál: Mál: 19/00494-7 

 

Til § 3 
§ 3. Livandi tilfeingi, herundir arvafrøðiligt tilfar, í føroyskum sjógvi, og tey rættindi Føroyar eiga 

uttan fyri føroyskan sjógv, er ogn Føroya fólks 

 

a) Í álitinum ein : ein-nýggj-og-varandi-fiskivinnuskipan-fyri-føroyar verður upplýst, at hugtakið 
Fólksins ogn ikki eigur at standa í lógini. Tað sæst á síðu 14 og á síðu 20-21 
her: https://lms.cdn.fo/media/8873/ein-nýggj-og-varandi-fiskivinnuskipan-fyri-
føroyar.pdf?s=YCSeeiurqxjwXvKoIuQJxFy_zyA= 

b) Formaðurin í Nýskipanarnevndini upplýsti í KVF at Fólksins ogn hoyrur ikki heima í lógini um 
fiskivinnu. Johnny í Grótinum upplýsti, at allir 3 advokatarnir í Nýskipanarnevndini mæltu 
frá at hugtakið stó í lógini. Útsøgnin hjá JíG kann tí takast sum prógv fyri, at advokatarnir 
í nýskipanarnevndini vóru einmælt samdir um viðmerkingarnar um Fólksins ogn Tað JÍG 
segði hoyrist her frá 46:31 til 48:18 
https://kvf.fo/breddin?sid=99395&fbclid=IwAR3tzWKi5nz_zlTa6X2p1Q9FeGmPoNHcwz0Mz
8nQVn4_Rcq_33HIE8MxawA 

 

Nevndin grundgevur við hesum um hugtakið fólksins ogn:  

”Nevndin metir somuleiðis, at greiðar, regulerandi ásetingar hava størri 

týdning fyri rættarstøðuna enn ein háfloygd endamálsorðing. 

Endamálsorðingar áseta oftast ikki nakra rættarstøðu, og tað hevur orðingin 

um ogn Føroya fólks heldur ikki gjørt.”  

Á síðu 11 í nýskipanarálitinum, og annars í kursiv við feitum teksti í viðhefta teksti 

Í sendingini Eyssan 17/5-2017 greiddi Olaf Olsen frá um upprunaligu lógina frá 1994 og 
upprunaligu meiningina við hugtakinum Fólksins Ogn. https://r7.fo/news/2747/olaf-olsen-
um-upprunan-av-hugtakinum-ogn-foroya-folks 

 

 

 

 



Orsaka av búskaparáðnum, sum eru búskaparfrøðingar og ikki juristar, er hendan orðing, sum 
juristar meta einkisigandi, orðing nógv nýtt. Hetta framgongur í dag sum útleggingum av 
rættinum at áseta skatt og annars avgerða hvør og hvussu fiskast skal, tó at onki juridist hald 
er í pástandinum. 

Tað er greitt at hendan tulking viðførur, at endamálið, at fáa mest møguligt burtur, úr als ikki 
kemur til sín rætt.  

Tað eigur at verða endamálið at fáa mest møguligt avkast og síðan kann løgtingi avgerða við 
skatta- og avgjaldslóg hvussu stórur vinningur er til vinnuna og hvussu nógv skal gjaldast í skatti. 
Tá tekur Løgtingi samstundis alla tilfeingisrentuna inn í Landskassan og frátekur 
rættindahavarum møguleikan at selja virðini og koyra ónormala profittin í lumman. 

Av tí at orðini Fólksins ogn fylla nógv og ongantíð áttu at staði í lógini, so er ongin ivi um at tað 
er skilagott at taka orðini burtur úr lógini. Tey eru ikki til nyttu. Men av tí at orðini flyta focus 
frá at fáa mest møguligt burtur úr, so er orðingin samfelagsskaðilig. 

 

Sjálvandi verða summir politikarar og onkrir búskaparfrøðingar púra eletriskir um hetta 
hoyringsskriv verður tikið til eftirtektar. 

 

Tað er sjálvandi upp til løgtingi um tey lóggeva jura ella fyri friðs skyld 

 

Vinarliga  

 

Eivind Jacobsen 

Strendur 

Tlf 747.254 

 

Viðheft er tekstur úr Nýskipanarálitunum viðv. Fólksins ogn. Meini at tað er allur teksturin um 
Fólksins ogn. 

 

  



 

Niðanfyri er teksturin úr álitinum sum er um Fólksins ogn 

Á síðu 11 i álitinum stendur 

1.5 Ogn Føroya fólks handhevjast við avmarkaðum brúksrætti Nevndin er samd um, at rætturin 
at gagnnýta livandi tilfeingið, sum er í føroyskum sjógvi, og sum Føroyar eiga í altjóða sjógvi ella 
hava samrátt seg til við onnur lond, eigur at vera ein avmarkaður brúksrættur, eisini í tíð. Ein 
komandi lóg um vinnuligan fiskiskap eigur tí greitt at áseta gildistíð og reglur fyri, hvussu hesin 
brúksrættur verður skipaður. Nevndin metir somuleiðis, at greiðar, regulerandi ásetingar hava 

størri týdning fyri rættarstøðuna enn ein háfloygd endamálsorðing. Endamálsorðingar áseta 

oftast ikki nakra rættarstøðu, og tað hevur orðingin um ogn Føroya fólks heldur ikki gjørt. 
Regulerandi ásetingarnar í eini komandi lóg um vinnuligan fiskiskap eiga øðrumegin at tryggja 
áhugamálini hjá landinum sum eigari ella avvarðandi av livandi tilfeingi Føroya, m.a. møguleikan 
at skifta kós ella at broyta fiskivinnupolitikkin, um tað verður hildið neyðugt. Hinumegin eiga 
tær at skipa karmarnar um brúksrættindini hjá teimum, sum annaðhvørt hava ella í ókomnum 
tíðum fara at gera íløgur fyri at gagnnýta sín í ávísa tíð tillutaða og avmarkaða rætt at heysta úr 
okkara felags tilfeingi. Hesi viðurskiftini verða umrødd í kap. 3 í frágreiðingini. Nevndin hevur á 
hoyringsfundum givið sær far um, at full semja tykist galda millum allar partar í vinnuni, 
verkafeløgunum og politisku flokkunum um, at rætturin at gagnnýta føroyskt tilfeingi eigur at 
verða ásettur sum ein brúksrættur. Sjálvt um tað kann vera ymiskt, hvat partarnir leggja í 
brúksrættin, eiga líkindi at vera fyri, at ein breið, politisk semja verður funnin um henda partin 
í eini nýskipan av fiskivinnuni. 

 

Á síðu 14 stendur: 

2.1 Ogn Føroya fólks Livandi tilfeingið í føroyskum sjógvi og tey rættindir, Føroyar eiga í altjóða 
sjógvi og hava samrátt seg til við onnur lond, hava eitt virði fyri føroyska samfelagið. Nevndin 
metir, at lóggávan eigur beinleiðis at áseta, hvussu hetta virði skal koma føroyska búskapinum 
og vælferðini hjá tjóðini til góðar. Hetta eigur at verða skipað við beinleiðis regulerandi 
ásetingum í lóggávuni og ikki við orðingum um ogn Føroya fólks, sum ikki í sjálvum sær staðfesta 
nakra rættarstøðu ella skyldur sambært lóggávuni. Nevndin mælir til, at orðingin um ogn 
Føroya fólks verður tikin úr lógartekstinum, og at endamálið við umsitingini av livandi 
tilfeinginum heldur verður tikið upp og neyvari lýst í viðmerkingunum til lógina. Í staðin mælir 
nevndin til, at regulerandi ásetingar verða settar í lóggávuna, har ítøkilig støða verður tikin til, 
hvussu rætturin at gagnnýta tilfeingið verður skipaður, og hvussu virðið kemur samfelagnum 
til góðar. Nevndin mælir til, at gildistíðin á brúksrættindunum verður greitt ásett í nýggju 
fiskivinnulóggávuni. 

 

Allur kapitil 3 frá síðu 20-22 er um ogn Føroya Fólks 

3 Ogn Føroya fólks  

3.1 Arbeiðssetningur  

Eitt av høvuðsmálunum við nýskipanini er sambært arbeiðssetninginum at tryggja: “at livandi 
tilfeingið í føroyskum sjógvi og tey rættindir, Føroyar eiga í altjóða sjógvi og hava samrátt seg 



til við onnur lond, eru ogn Føroya fólks og eru varandi grundarlag undir føroyska búskapinum 
og vælferðini hjá tjóðini.”  

3.2 Samandráttur  

Livandi tilfeingið í føroyskum sjógvi og tey rættindir, Føroyar eiga í altjóða sjógvi og hava 
samrátt seg til við onnur lond, hava eitt virði fyri føroyska samfelagið. Nevndin metir, at 
lóggávan eigur beinleiðis at áseta, hvussu hetta virðið skal koma føroyska búskapinum og 
vælferðini hjá tjóðini til góðar. Hetta eigur at verða skipað við beinleiðis regulerandi ásetingum 
í lóggávuni og ikki við orðingum um ogn Føroya fólks, sum ikki í sjálvum sær staðfesta nakra 
rættarstøðu ella skyldur sambært lóggávuni. Nevndin mælir til, at orðingin um ogn Føroya fólks 
verður tikin úr lógartekstinum, og at endamálið við umsitingini av livandi tilfeinginum heldur 
verður tikið upp og neyvari lýst í viðmerkingunum til lógina. Í staðin mælir nevndin til, at 
regulerandi ásetingar verða settar í lóggávuna, har ítøkilig støða verður tikin til, hvussu rætturin 
at gagnnýta tilfeingið verður skipaður, og hvussu virðið kemur samfelagnum til góðar. Nevndin 
mælir til, at gildistíðin á brúksrættindunum verður ásett í nýggju fiskivinnulóggávuni.  

3.3 Lóg um vinnuligan fiskiskap  

Við lóg um vinnuligan fiskiskap frá 1994 varð fyrstu ferð ásett í lóg, at livandi tilfeingið á 
føroysku landleiðunum og tey rættindir, føroyska heimastýrið við samráðingum hevur rokkið, 
ella eftir altjóða rætti eigur uttan fyri føroysku landleiðirnar, eru ogn Føroya fólks. 
Viðmerkingarnar til hesa áseting vóru: “Grundarlagið undir reglunum í lóggávuni er, at livandi 
tilfeingið í 1977 varð ogn hjá føroysku tjóðini. Dentur verður síðan lagdur á, at nýtslurætturin 
til hesa ogn verður skipaður eftir tí, sum náttúran tolir, so at komandi ættarlið í Føroyum eisini 
kunnu liva av sjónum. Lógin byggir á javnvág og samspæl millum lívfrøðilig og búskaparlig 
sjónarmið til tess at tryggja, at vinnuligi fiskiskapurin kann geva eitt trygt, búskaparligt íkast til 
føroyska samfelagið og møguleikar fyri arbeiði og inntøku kring landið.”  

3.4 Hugtakið “ognarrættur”  

Fullur ognarrættur verður vanliga lýstur sum rætturin í allar mátar at ráða yvir egnari ogn, har 
tað ikki við lóg ella við privatari viljaváttan eru ásettar serstakar avmarkingar. Sum dømi um 
mátar at ráða kunnu nevnast eitt nú rætturin at brúka, rætturin at selja, at stovna rættindir ella 
skyldur viðvíkjandi ognini, eitt nú brúksrættindir, at avmarka onnur frá at brúka, at stovna 
servituttir, at veðseta og at ráða við arvi.  

3.5 Ognarrætturin til livandi tilfeingið og fiskirættindir (brúksrættur)  

Tá fiskimarkið varð flutt út á 200 fjórðingar, fingu Føroyar yvirvaldsrætt yvir náttúrutilfeinginum 
innan fyri fiskimarkið. Hetta merkir, at Føroyar hava løgfrøðiligt ræði, sum er heimildin at 
lóggeva yvir og umsita náttúrutilfeingið. Tað er ikki ein fortreyt fyri løgfrøðiligum ræði, at tað 
verður ásett í fiskivinnulóggávuni, at tilfeingið er ogn Føroya fólks. Yvirvaldsrættin hava Føroyar 
sambært fólkarættinum og stýrisskipanarrættinum. Sambært havrættinum fevnir henda 
heimild um at kanna og gagnnýta, varðveita og umsita náttúrutilfeingið. Ásetingin um ogn 
Føroya fólks í lóg um vinnuligan fiskiskap er ikki ein normerandi ella regulerandi áseting. 
Orðingin ásetir ikki nakra rættarstøðu. Orðingin, ogn Føroya fólks, førir ikki við sær, at allir 
borgarar landsins kunnu krevja sín part av tilfeinginum og krevja ein rætt at gera nýtslu av 
hesum tilfeingi. Hesum forðar galdandi lóg um vinnuligan fiskiskap fyri við m.a. ásetingunum 
um, at tað krevst bæði veiðiloyvi og fiskiloyvi fyri at fara til vinnuligan fiskiskap, og við 



ásetingunum, sum avmarka tal av loyvum og tal av fiskidøgum ella kvotum. Eisini kann 
viðmerkjast, at ásetingarnar um 

(her er síðuskift frá síðu 20 til 21) 

gildistíð á brúksrættindum forða fyri, at borgarar, sum hava fingið brúksrættindir sambært 
lógini, framhaldandi kunnu krevja at fáa brúksrættindini út um gildistíðina. Ásetingin um ogn 
Føroya fólks í lóg um vinnuligan fiskiskap er meira at líkna við eina politiska yvirlýsing ella 
endamálsorðing og ikki eina regulerandi áseting. Nevndin mælir til, at bert regulerandi 
ásetingar verða settar í lógartekst, og at orðingin um ogn Føroya fólks sostatt eigur at verða 
tikin úr lógartekstinum og heldur tikin upp og neyvari lýst í viðmerkingunum til lógina. Nevndin 
metir, at orðingin hoyrir ikki heima í sjálvum lógartekstinum. Orðingin kann elva til ivamál, og 
til at rættarstøðan verður misskilt ella í besta føri skilt ymiskt og kann skapa stríð um, hvør 
rættarstøðan eigur at vera. Sum dømi um, hvussu orðingin um ogn Føroya fólks hevur verið 
skilt, kann vísast til frágreiðingina frá Búskaparráðnum á vári í 2000, har tað m.a. stendur 
soleiðis: “...Í roynd og veru kunnu vit siga, at lógin um vinnuligan fiskiskap skal tulkast soleiðis, 
at um tað t.d. eru 45 tús. fiskidagar til taks, hevur hvør føroyingur ognarrætt til 1 fiskidag....”1 
og “...Út frá ásetingunum í lógini um vinnuligan fiskiskap er nærliggjandi at koma til ta 
niðurstøðu, at av tí at tilfeingið undir Føroyum er ogn Føroya fólks, má viðkomandi keypa 
rættindini frá felags kassa Føroya fólks, nevniliga landskassanum...”2 Henda tulking verður ikki 
stuðlað av lógarviðmerkingunum til lógina um vinnuligan fiskiskap og hevur heldur ikki vunnið 
undirtøku í løgfrøðiligum avgerðum. Hetta hevur m.a. víst seg, tá borgarar hava søkt um sín 
lutfalsliga part av fiskirættindum grundað á orðingina um ogn Føroya fólks. T.d. søktu tveir 
borgarar um part av makrelkvotuni fyri 2012. Noktandi svarið frá Fiskimálaráðnum varð kært 
til Løgtingsins umboðsmann. Løgtingsins umboðsmaður var samdur við Fiskimálaráðnum um, 
at heimild ikki var at lata kærarunum makrelkvotu, tí teir høvdu einki fiskifar, sum var kravið 
sambært lóg um vinnuligan fiskiskap. Í staðin fyri at hava orðingar í lógartekstinum um ogn 
Føroya fólks, mælir nevndin til at seta greiðar, regulerandi ásetingar í lóggávuna, har ein tekur 
ítøkiliga støðu til, hvussu rætturin at gagnnýta tilfeingið skal skipast. Ásetingar um, hvussu 
virðið kemur samfelagnum til góðar, um hvør kann bjóða seg fram í føroyskari fiskiveiðu, hvussu 
ein kann bjóða seg fram, greiðar ásetingar um gildistíð á nýtsluloyvum sambært lógini, og 
hvussu landsstýrismaðurin kann nýta heimildirnar, sum verða latnar honum o.a. Hervið verður 
tryggjað, at endamálið verður rokkið, og at rættarstøðan er greið. Náttúrutilfeingið hevur eitt 
virði fyri føroyska samfelagið. Tí skulu vit skipa lóggávu og umsiting av náttúrutilfeinginum 
soleiðis, at virðið av hesum tilfeingi verður øllum tí føroyska samfelagnum at frama nú og í 
framtíðini. Sum arbeiðssetningurin sigur, so skal tilfeingið vera varandi grundarlag undir 
føroyska búskapinum og vælferðini hjá tjóðini. Fyri at tryggja áhugamálini hjá samfelagnum er 
neyðugt at avmarka atgongdina til at gagnnýta tilfeingið. Í arbeiðssetninginum er lagt upp til, 
at fiskirættindir skulu bjóðast út í eini marknaðargrundaðari skipan. Nevndin hevur í kap. 7 í 
frágreiðingini viðgjørt spurningin og gjørt tilmæli um, hvussu brúksrættindini kunnu verða 
boðin út. At bjóða atgongdina til tilfeingið út í eini marknaðargrundaðari skipan er ein háttur at 
tryggja, at partur av tilfeingisrentuni – eykavirðið og gjaldið fyri framíhjárættin og atgongdina 
at troyta eitt avmarkað tilfeingi – fellur beinleiðis til samfelagið. Harafturat kunnu aðrar skipanir 
tryggja, at tilfeingið kemur samfelagnum til góðar. Víst verður til kapittul 10 um virðisvøkstur.  

3.5.1 Loyvi at gagnnýta livandi tilfeingið í sjónum – brúksrættindi  

Loyvi at gagnnýta livandi tilfeingið í føroyskum sjógvi og tey rættindir, Føroyar eiga í altjóða 
sjógvi og hava samrátt seg til við onnur lond, og sum privat kunnu fáa sambært lóggávu, er ein 



avmarkaður rættur at brúka av tilfeingið, ein rættur, sum kann sigast at vera ein brúksrættur. 
Brúkið ella gagnnýtslan av tilfeinginum eru ikki óavmarkað í tíð ella nýtslumøguleikum. Brúkið 
ella gagnnýtslan av tilfeinginum kunnu bert verða tey, sum er í samsvari við lóggávuna. 
Brúksrættindini sambært lógini kunnu tí aldri geva borgarum fullan ognarrætt. Heimildin at 
lóggeva yvir og umsita náttúrutilfeingið vil altíð hava við sær eina møguliga avmarking í 
brúksrættinum. Ognarrættur til fongin verður staðfestur, tá ið fongurin er komin til høldar, um 
veitt er sambært lóggávuni. Viðmerkjast skal, at brúksrættindi eisini eru vard av ásetingunum 
um ognartøku í § 73 í grundlógini, hóast talan ikki er um fullan ognarrætt. Í § 73 í grundlógini 
er ásett: “Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor 
almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.” 

(Hetta eru notur niðast á síðu 21) 

1 Búskaparráðið, Várfrágreiðing 2000, bls. 30. 

2 Búskaparráðið, Várfrágreiðing 2000, bls. 31. 

 

(Her byrjar síða 22) 

Ognarrættur í grundlógarhøpi skal skiljast í breiðum týdningi. Hugtakið “ognarrættur” fevnir 
um øll rættindir, sum eru grundarlag undir búskaparliga virkseminum og tilveruni hjá persónum 
ella feløgum. Hetta merkir, at verða brúksrættindi tikin aftur í gildistíðini, so kann landið koma 
undir endurgjaldsskyldu. Tá ið mett verður, um talan er um endurgjaldsskyldiga ognartøku ella 
endurgjaldsfría regulering, verður støðið tikið í eini samlaðari meting av fleiri viðurskiftum. 
Vanliga verður mett, at jú størri samfelagsáhugin er fyri einum inntrivi, jú meiri kann rætturin 
at ráða verða avmarkaður, uttan at talan verður um ognartøku. Tað er eisini av týdningi, um 
eitt inntriv rakar rættin at ráða beinleiðis, ella tað bert rakar ein framtíðarrætt at ráða. Ymiskar 
skipanir, sum geva rættindahava møguleika fyri at skipa síni viðurskifti eftir teimum nýggju 
reglunum, vilja oftani linka metingina um, hvørt talan er um inntriv, ið kemur undir ognartøku. 
Nevndin metir, at tað er umráðandi, at brúksrættindini ikki hava eina gildistíð, sum er so long, 
at tað ikki er gjørligt í framtíðini at skifta kós. Um tað verður mett, at skipanin, soleiðis sum hon 
nú verður lógarfest, ikki er tann rætta, so skal vera gjørligt í framtíðini at broyta hana. Mett 
verður, at tað løgfrøðiliga er gjørligt at taka aftur ella at siga upp brúksrættindini, eisini hóast 
tey skuldu verið latin uttan ásetta gildistíð. Spurningurin í slíkum støðum vil tó altíð vera, undir 
hvørjum treytum slík uppsøgn ella afturtøka kann verða gjøgnumførd, herundir hvussu long 
skiftistíð er neyðug. Ein meting, sum m.a. tekur støði í, hvussu sterk samfelagsáhugamálini eru 
fyri at fremja broytingina. Hetta vil vera ein spurningur, sum Løgtingið fyrst má taka støðu til, 
og sum síðan kann viðgerast í rættarskipanini. Sum dømi kann vísast á norskan 
hægstarættardóm, sum viðger broyting í norsku lóggávuni, ið ásetti gildistíð fyri kvotur, sum 
longu vóru latnar uttan tíðaravmarking. Reiðaríið Volstad AS fekk í 2005 tilsøgn um 
tíðaróavmarkaðar strukturkvotur til skipið F/T Volstad, afturfyri at reiðaríið tók tvey skip úr 
flotanum. Við eini broyting í 2007 varð tíðaravmarking upp á 20 ár ásett fyri framtíðar 
strukturkvotur, og strukturkvotur, sum vóru latnar síðan 2005, fingu eina tíðaravmarkingin upp 
á 25 ár. Volstad stevndi norska statinum við pástandi um, at tíðaravmarkingin var ógildig, tí at 
hon var brot á § 97 í grundlógini, sum er forboð fyri afturvirkandi gildi, og brot á artikkul 1 í 
ískoytissáttmála 1 til Europeiska mannarættindasáttmálan, sum er verja móti ognartøku. 
Tingrætturin í Oslo gav Volstad viðhald og kom til ta niðurstøðu, at broytingin var brot á § 97 í 
norsku grundlógini. Løgmansrætturin (t.e. landsrætturin) í Oslo kom til sama úrslit, eisini við 



støði í § 97 í norsku grundlógini. Hægstirættur gav tó statinum viðhald. Meirilutin av 
hægstarættardómarunum viðmerkti m.a., at avgerandi í spurninginum, um talan er um 
grundlógarbrot, er ein samlað meting, sum byggir á eina viging millum avleiðingarnar av 
broytingini fyri Volstad og samfelagsliga tørvin, sum myndugleikarnir høvdu á at fremja 
broytingina. Niðurstøðan var, at broytingin ikki hevði havt eina slíka órímiliga avleiðing, at talan 
var um grundlógarbrot. Hægstirættur kom eisini til ta niðurstøðu, at brot ikki var framt á 
verjuna móti ognartøku í ískoytissáttmálanum til Europeiska mannarættindasáttmálan. 
Minnilutin í hægstarætti meinti ikki, at broytingin var grundað á nóg sterk samfelagsáhugamál, 
og at broytingin tí var brot á grundlógina. Hóast mett verður, at brúksrættindi kunnu takast 
aftur undir ávísum treytum, eisini hóast eingin gildistíð er ásett, so skal nevndin ávara ímóti 
slíkari skipan, har brúksrættindi verða latin uttan ásetta gildistíð ella greiða uppsagnarfreist. 
Nevndin metir, at tað verður munandi torførari at fremja broytingar í praksis, um einki verður 
sagt um gildistíð ella uppsagnarfreist. Heldur ikki tænir tað áhugamálunum hjá vinnuni, at 
rættarstøðan ikki beinanvegin er fastløgd í mun til gildistíð á brúksrættindum. Tí mælir nevndin 
til, at gildistíðin á brúksrættindum ella loyvum at gagnnýta tilfeingið verður greitt ásett í nýggju 
fiskivinnulógini. Neyðugt er eisini, at lógin greitt ásetir, hvussu farast skal fram, tá ið gildistíðin 
er úti. Tað er best fyri alla skipanina, at viðurskiftini rundan um rættindini eru so greið, sum 
gjørligt. 

 

  


