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løgtingsmáli nr. 28/2019: Uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av margfeldinum í náttúruni 

(Náttúrumargfeldislógin)  

 

Bjørt Samuelsen, Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir, Kristina Háfoss, Beinta Løwe Jacobsen, Høgni 

Hoydal, Ingilín D. Strøm, Aksel V. Johannesen, Jóhannis Joensen, Heðin Mortensen, Djóni N. 

Joensen og Bjarni Hammer, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 4. november 2019, og eftir 1. viðgerð 

11. november 2019 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 20. og 27. november 2019 og 5. og 12. februar 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Kommunufelagið, Visit Faroe Islands, Føroya Náttúru- 

og umhvørvisfelag, Hagafelagið, landsstýrismannin í uttanríkis- og mentamálum saman 

Tjóðsavninum og landsstýrismannin í umhvørvis- og vinnumálum saman við Búnaðarstovuni og 

Umhvørvisstovuni. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minnluta.  

 

Meirilutin (Christian F. Andreasen, Erhard Joensen, Frimodt Rasmussen og Steffan Klein Poulsen) 

heldur, at tað er tørvur á eini dagførdari lóggávu til verju av okkara náttúru, og at tað eisini hevur 

skund at fáa dagført hesa lóggávu. Landsstyrismaðurin hevur upplýst fyri nevndini, at hann arbeiðir 

við einum lógaruppskoti, sum væntandi verður lagt fyri Løgtingið í komandi tingsetu. Meirilutin 

heldur, at landsstyrismaðurin skal hava frið til at orða sítt egna uppskot, sum síðan verður sent øllum 

pørtum til nýggja hoyring. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Ingilín D. Strøm, Hervør Pálsdóttir og Sirið Stenberg) tekur undir við málinum og mælir 

Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

Náttúran er óloysiliga tengd at føroyska samfelagnum. Í henni er ovurstórt virði, bæði fyri djóralívið, 

plantulívið og  lendið eins og fyri okkum menniskju. Náttúrutilfeingið er grundarlagið undir so at siga 

øllum vinnugreinunum í Føroyum í dag, og sostatt eisini lívstreytum og trivnaði í heila tikið, eitt nú 

arbeiðsplássum og vælferð. 

 

Náttúran hevur harumframt eginvirði og eitt av endamálunum við lógini er at geva náttúruni ta verju 

og vernd, henni tørvar. Náttúran og burðardygd ganga hond í hond við samfelagsmenningina, okkum 

og ókomnum ættarliðum at gagni.  

 

Lógin skal síggjast sum ein fyrisitingarlóg fyri alla ta føroysku náttúruna. Hetta merkir, at allir 

myndleikar og geirar skulu í sínum avgerðum lýsa, hvørji árin eru á náttúruna, tá ið inntriv skulu 

gerast. Avgerðir fara sostatt at verða tiknar á upplýstum grundarlag og við at lýsa árin á náttúru og 

umhvørvi. Hetta merkir ikki, at tað ikki ber til at gera inntriv. Tað kann mann velja, men so ger mann 



tað á upplýstum grundarlag í mun til náttúrurárin. Ein hugsan við hesum er, at nýggi 

málsviðgerðarhátturin fer at økja og fremja tilvitskuna um náttúruna, umframt at savna inn nýggja 

vitan um ymsu økini. 

 

Við uppskotinum seta vit eisini sáttmálan um verju av lívfrøðiliga margfeldinum í gildi. Tað eru longu 

nógv ár síðan Løgtingið tók undir við sáttmálanum, uttan at tað hevur verið gjørt nakað fyri at 

implementera sáttmálan. 

 

Í hoyringunum varð m.a. víst á, at fyri 19 árum síðan varð kanning gjørd av teirri skipan ið er í gildi 

í dag. Serfrøðingabólkur, ið varð settur av Føroya landsstýri, kom við teirri niðurstøðu, at 

Náttúrufriðingarlógin als ikki nøktar tann tørv, sum er á náttúrufyrisiting í dag, at nevndirnar einki 

fáa gjørt við ikki-dálkandi langtíðarvirkandi broytingar, sum t.d. landslagbroytingar, 

vatnorkubyrgingar og ikki sjónligar broytingar, sum t.d. oyðing av vøtnum. 

 

Náttúran er undir trýsti. Stórar orkuútbyggingar eru fyri framman og stórt virksemi er í samfelagnum 

í løtuni. Ein vaksandi ferðavinna er um at taka seg upp. Ferðavinna hevur náttúruna sum 

tilverugrundalag, samstundis sum hon økir um tørvin á náttúruvernd og verju. Landbúnaður og 

vinnuligt virksemi sum heild skulu eisini hava sítt sjálvsagda pláss. Tí er tørvur  á reglum, sum kunnu 

fáa javnvág millum ymisku tørvirnar og náttúruna. Støðan í Føroyum er serlig, tí vit hava so ótrúliga 

lítið av lendi, ið ikki er velt. Tí má farast fram við skynsemi.  

 

Samanumtikið kunnu vit siga, at allir hoyringarpartar taka undir við endamálinum í lógini, men tað 

er ymiskt, hvussu partarnir halda, at endamálið skal røkkast.  

 

Gomlu friðingarlógirnar eru ikki tíðarhóskandi. Avgerðirnar eru endaligar og tað eru meira 

fagurfrøðilig atlit enn atlit til náttúruna, sum eru berandi. 

Við hesi lógini verður rættartrygdin munandi betrað. Avgerðir verða tiknar út frá somu fortreytum, 

allir borgarar og øki eru javnstillað og fáa møguleikan at kæra eina avgerð. Kommunufelagið vísti á, 

at neyðugt var at taka atlit til heildina út frá eini náttúrufyrisiting, og at tað var eitt upplagt høvi at 

leggja vitanarstørv úti um landið.  

 

Í dag er ongin trygd fyri, at lokalir myndugleikar vera tiknir við í avgerðir hjá 

friðingarmyndugleikunum. Tað er landsstýrisfólkið, sum setir nevndirnar, og allar bygdir eru verri 

enn so umboðaðar. Við margfeldislógini er ásett, at lokalu myndugleikarnir skulu takast við í 

málsviðgerðina, so lógin bøtir um at ganga lokala tørvinum á møti.  

 

Tjóðsavnið og Umhvørvisstovan vístu á, at vitanarstøðið um djóra- og plantulív í Føroyum í heila 

tikið enn ikki er nøktandi, og at hendan lógin vónandi vil vera við at økja um tað vitanina, av tí at 

krav verður at staðfesta, hvørja ávirkan møguligar útbyggingar hava á náttúrumargfeldi. Víst varð á, 

at vit hava eingi indeks fyri sløgini í Føroyum, og at vit av tí ikki vita, hvønn veg tað ber.  

 

Í seinasta samgonguskeiði bleiv peningur játtaður til, at Umhvørvisstovan kundi fara í gongd við at 

byggja eina náttúrufyrisiting upp. Har skal vitan savnast, skrásetingar gerast o.a., so fyrireikingarnar 

til at umsita lógina eru longu farnar í gongd. Hetta kemst av, at lógin leggur upp til, at allir 

myndugleikar, sum skulu taka avgerðir, sum ávirka náttúruna, skulu í sínum avgerðum lýsa árin á 

náttúruna. Hetta er eitt arbeiði, sum krevur vitan. Og ta vitanina eru vit farin undir at savna.  

 



Tað eru óteljandi dømi um, at okkum tørvar hesa lóggávu. Millum annað mangla vit lógarheimild at 

seta reglur um innflutning og útseting av plantum. Hetta kann hava við sær, at vit ótilætlað fara at 

innføra skriðdjór og smákykt, sum kunnu ávirka lívfrøðiliga margfeldið, og vera til skaða. Tað sama 

við plantum, sum kunnu hava somu ávirkan.  

 

Minnilutin fegnast um, at landsstýrismaðurin hevur upplýst tingið um, at hann arbeiðir við einum 

uppskoti sum líkist nógv okkara uppskoti um margfeldislóg. Hann hevur upplýst at bulurin í hansara 

uppskoti er margfeldislógin.  

 

Minnilutin metir tó, at vit hava bíðað nóg leingi, og at vit skjótast gjørligt fáa til vegar dagførda 

lóggávu, sum setir greiðar lógarkarmar fyri, hvussu sitið verður fyri føroysku náttúruni við øllum 

hennara margfeldi. Hetta fyri at røkja tað lívfrøðiliga, landslagsliga og jarðfrøðiliga margfeldið og 

tær vistfrøðiligu tilgongdirnar í føroysku náttúruni við burðardyggum brúki og vernd, eisini so at 

náttúran kann vera støði undir virksemi, mentan, heilsu og trivnaði hjá Føroya fólki nú og í framtíðini. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  
  
 

 

Rættarnevndin, 6. mars 2020 

 

 

 

Christian F. Andreasen  Ingilín D. Strøm  Erhard Joensen 
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Frimodt Rasmussen  Hervør Pálsdóttir  Sirið Stenberg 

 

 

 

Steffan Klein Poulsen 

 

 

 


