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b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

§ 73 verður orðað soleiðis: 

“§ 73.  Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 2021 eftir, at hon er løgd til fólkaatkvøðu sambært 

reglum, sum løgmaður hevur ásett. Á fólkatkvøðuni verður atkvøtt fyri ella í móti uppskotinum. Um 

í minsta lagi helvtin av teimum, sum hava atkvøðurætt til løgtingsval, luttaka í fólkaatkvøðuni, og 

fleiri enn helvtin av hesum atkvøða fyri uppskotinum, verður lógin sett í gildi. Samstundis fer úr 

gildi løgtingslóg nr. 161 frá 18. desember 2017 um fyrisiting av sjófeingi. 

Stk. 2. § 30, stk. 2, § 31, stk. 2 og § 36 koma í gildi 1. januar 2022.  

Stk. 3. Kunngerðir við heimild í løgtingslógini um fyrisiting av sjófeingi  hava framvegis gildi í tann 

mun, tær ikki eru í ósamsvari við ásetingarnar í hesi løgtingslóg. Kunngerðir fara úr gildi sambært 

ásetingum um gildistíð í hesum kunngerðum ella við kunngerðum, sum koma í staðin fyri verandi 

kunngerðir.  

Stk. 4. Kunngerðir við heimild í løgtingslógum, sum vóru settar úr gildi við løgtingslógini um 

fyrisiting av sjófeingi, ella løgtingslógini um vinnuligan fiskiskap, men sum hava verið galdandi, 

vera framvegis í gildi. Kunngerðir fara úr gildi við kunngerðum, sum koma í staðin fyri verandi 

kunngerðir.”  

 

Viðmerkingar 

Tað er ikki ofta, at fólkaatkvøða verður hildin í Føroyum. Men ætlaðu lógarbroytingarnar eru so 

álvarsligar og tríva so djúpt inn í føroyska samfelagið, at eingin ivi kann vera um, at fólkið eigur at 

sleppa at siga sína hugsan. Havast skal í huga, at um hendan lógin verður sett í gildi, so fer tað at 

krevja, at minst 4 Løgting eru samd um at broyta lógina aftur. Tí er tað neyðugt, at fólkið sleppur at 

siga sína hugsan um hetta málið. 

Hóast eingin áseting beinleiðis er um minnilutaverju í føroyskari lóggávu, so eru slíkar skipanir í 

mongum øðrum londum. 

Serligar viðmerkingar 

Lógin verður ikki sett í gildi, fyrr enn fólkaatkvøða er hildin. Á fólkaatkvøðuni verður atkvøtt fyri 

og ímóti lógaruppskotinum. Um í minsta lagi helvtin av teimum, sum hava valrætt til Løgtingið, 

taka lut í fólkaatkvøðuni, og ein meiriluti av teimum atkvøða fyri, verður løgtingslógin sett í gildi.  



 

 

Løgmaður ásetir í kunngerð, nær og hvussu fólkaatkvøðan verður hildin, men kann eisini heimila 

øðrum landsstýrismanni at fyriskipa og standa fyri fólkaatkvøðuni.  

 

Sambært Stýrisskipan Føroya § 26 skulu uppskot til løgtingslógir, ið Løgtingið hevur samtykt, fáa 

gildi, tá ið tað seinast 30 dagar eftir endaligu samtyktina er staðfest og kunngjørd av løgmanni. 

Hetta merkir, at løgmaður innan 30 dagar eftir eina møguliga fólkaatkvøðu skal staðfesta og seta 

lógina í gildi. 
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