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løgtingsmáli nr. 59/2019: Uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildi Lov om Vivisektioner, Lov 

om Ødelæggelse af Ravnenes Yngel paa Færøerne og Lov om Hesteavlens fremme på 

Færøerne 

 

Landsstýrismaðurin í umhvørvis- og vinnumálum, Helgi Abrahamsen, hevur lagt málið fram tann 6. 

februar 2020, og eftir 1. viðgerð tann 18. februar 2020 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 26. februar, 28. apríl, 5. og 7. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Helga Abrahamsen, landsstýrismann í umhvørvis- og 

vinnumálum. 

 

Talan er um at seta úr gildi tríggar gamlar lógir, sum eru óneyðugar, annaðhvørt tí nýggjari lóggáva 

er komin í staðin, ella tí tíðin er farin frá lógini. Sostatt verður rudddað upp í lóggávuverkinum. 

Víst verður annars til viðmerkingarnar í lógaruppskotinum um útgreining av gomlu lógunum, sum 

talan er um.  

 

Landsstýrismaðurin í umhvørvis- og vinnumálum sendi uppskotið til ummælis hjá 

landsdjóralæknanum og Búnaðarstovuni, sum taka undir við at seta nevndu lógir úr gildi. Samstundis 

vístu tey á, at tørvur kann verða á at gera nýggja lóggávu á nevndu økjum, tó at tað ikki er aktuelt í 

løtuni. Landsstýrismaðurin kundi tó ikki vísa á ávísa nýggja lóggávu, sum tørvur er á at fáa gjørt á 

nevndu økjum.  

 

Nevndin vísir á, at eitt nú, tá talan er um aling av føroyskum rossum, er tørvur á lóggávu, sum skipar 

kynbótararbeiðið, eins og tørvur er á møguleikanum at útflyta hesi rossini, so hvørt, sum stovnurin 

veksur. Eisini kann verða tørvur á dagførdari lóggávu tá tað snýr seg um rovfugl og stovnsrøkt av 

útsettum fuglasløgum.  

Nevndin heitir á landsstýrismannin um at kanna tørvin hesum viðvíkjandi og koma í Løgtingið við 

neyðugari lóggávu.  

 

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

Henrik Old hevur harumframt hesar viðmerkingar:  

Tað er greitt, sum landsstýrismaðurin eisini vísir á, at ein lóg frá 1892 om ødelæggelse af Ravnens 

Yngel paa Færøere, kann vera óneyðug og tí kann takast av. 

 

Tá sagt verður í uppskotinum, at lógin hevur rokkið sínum endamáli, so kann setast spurnartekin við, 

um tað er óneyðugt at hava eftirlit við, at ravnurin ikki skal hava fríðar ræsur at oyða og drepa allan 

smáfugl og annað. 

 

Hyggur man gjøgnum hesa gomlu lóg sæst skjótt, hvussu høgt teir gomlu gingu upp í at verja tann 

veikara partin av fuglalívinum. Tað varð álagt øllum jarðareigarum at leita eftir og oyða ravnsins 

yngul í bygdini, m.a. varð á grannastevnu valdur eftirlitsmaður at ansa eftir ravninum. Harumframt 

skuldu seyðamenn boða eftirlitsmanninum frá, um teir sóu ravn í haganum. 



Vit skulu ikki so nógv ár aftur í tíðina, tá tann, sum beindi fyri ravni, fekk 5 kr. fyri ravnanevið. 

Tíverri hava ravnurin og skúgvurin fríar ræsur at rána og drepa allan heiðafugl, uttan at stig verða 

tikin til at steðga ránsferðini. 

Hví so lítið er til av heiðafugli, man ravnurin eiga sín stóra part av skuldini fyri. 

 

Verða ongi stig tikin til at avmarka tær fríu ræsurnar hjá ravni og skúgvi, so verður tað helst tað rára 

hendilsi, at okkara eftirkomarar fáa eyga á ein heiðafugl.  

Rætt er, at ravnurin ikki er friðaður, men tað forðar honum ikki í at gera enda á heiðafuglinum. 

 

Tí eigur Løgtingið at seta spurnartekin við tað, sum nú er galdandi, tá man sær, hvussu stóran dent 

teir gomlu løgdu í at avmarka ræðið hjá teimum mest oyðandi fuglasløgunum.  

 

 

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

  

 

Vinnunevndin, 7. mai 2020 
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