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Ungdómstingmál nr. 9/2020: Uppskot til samtyktar um at banna ymsum einnýtisplasti 

 

Uppskot 

 

til 

 

samtyktar 

 

Ungdómstingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at banna ymsum 

einnýtisplasti. 

 

Viðmerkingar: 

Við hesum uppskoti verður heitt á landsstýrið um at banna handlum at selja beriposar, 

einnýtiskoppar, -tallerkar og -borðbúnað úr plasti. 

 

Uppskotssetararnir halda, at fleiri fyrimunir eru við hesum uppskoti. Tað er eitt átak fyri 

umhvørvisvernd, sum kann vera við til at gera náttúruna reinari, minka um CO2 útlátið og spara 

fleiri djóralív. 

 

Vit uppskotssetarar ætla at velja eina dagfesting, tá handlar skulu steðga við at bíleggja hesi valdu 

einnýtisplast. Sostatt kunnu vit (kundarnir) ikki keypa tey ávísu einnýtisplastini eftir hetta. 

 

Í staðin fyri at brúka hesi valdu einnýtisplastini, ber til at brúka posar úr burðardyggari rávøru, t.d. 

úr ull og bummull. Uppskotssetararnir halda ikki hetta vera ein trupulleika, tí at flestu handlarnir 

selja posar, sum kunnu brúkast umaftur, og um vit banna plastposum, fara handlarnir helst at selja 

fleiri toyposar o.l. 

 

Tað kunnu eisini verða fleiri fyritøkur, sum leiga gløs, tallerkar og borðbúnað út. Um mann fer á 

útferðir, ber til at brúka dunkar, tí at dunkar eru plast, sum kann brúkast fleiri ferðir. 

 

Tað eru lond sum m.a. Frakland, ið hava sett líknandi lógir í verk. Tað er eitt gott tekin at senda til 

umheimin sum Løgting og land og hevði víst, at vit taka hetta í álvara, hóast vit ofta verða søgd ikki 

at kunnu gera mun, tí landið er so lítið og at so fá fólk búgva her. 

 

Uppskotssetararnir ynskja at byrja við hesum, men vita, at tað skulu størri tøk enn hetta til, fyri at 

Føroyar gerast grønar og burðardyggar. Hetta eigur tó at vera lætt at seta í verk, og so kann restin 

koma í nærmastu framtíð. 
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