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løgtingsmáli nr. 101/2019: Uppskot til samtyktar um at fremja lóggávu, ið forðar fyri, at 

útlendingar kunnu keypa jørð og bústaðir í Føroyum  
 

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

Samuelsen, løgtingsmenn, hava lagt málið fram tann 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð tann 22. apríl 

2020 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 5., 12. og 19. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Betri Heim, Útoyggjafelagið og løgmann, 

Bárð á Steig Nielsen. 

 

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

 

Meirilutin (Johan Dahl, Beinir Johannesen, Jákup Mikkelsen og Bjarni K. Petersen) hevur hesar 

viðmerkingar: 

Tær innkallingar, sum hava verið undir viðgerðini, hava serliga víst á vansan við, at møguligir 

vælhavandi útlendingar keypa sær ognir á bygd og í bý og bjóða meira enn fólk við lokalum tilknýti 

og eru harvið ein forðing fyri, at økini mennast.  Tá so er, verður tað bygdarfólkið, ið hevur ampan 

og trupulleikan av tómum húsum á vetrartíð, tá illveður herjar og kann gera skaða.   

Eisini varð gjørt vart við, at einki bleiv goldið í kommunukassarnar fyri tær tænastur, sum  

fastbúgvandi skattaborgarar gjalda, t.d. renovatión, kloakkir og viðlíkahald av ymsum slag. 

 

Meirilutin heldur tað vera í andsøgn við eitt opið og liberalt samfelag ikki at geva øðrum enn 

fastbúgvandi loyvi at keypa ognir í Føroyum, men mælir heldur til, at mann setir greiðar treytir í 

lóggávu  fyri útlendingar, sum keypa fastogn og jørð og mælir til, at mann m.a.  hyggur eftir, hvønn 

leist okkara grannalond hava í hesum høpi.  

 

Eitt nú kann mann seta serligar treytir fyri  nógv vitjað  ferðavinnuøkir, og hvør kann keypa sær ognir 

har og eisini tryggja, at goldið verður fyri tænastur, sum kommunurnar veita annars. 

 

Meirilutin mælir eisini til, at keyp av jørð og ognum annars til vinnuligar verkætlanir skal vera loyvt 

útlendingum.  

 

Føroyingar og vinnufyritøkur kunnu gera íløgur í fastogn í allarflestu londum kring okkum, og tað vil 

vera at diskriminera okkara grannar og útlendingar sum heild, um ikki vit loyva hesum at keypa sær 

ognir her. 

 

Tað er eisini umráðandi, at føroyingar uttanlands og fólk við familjubondum til Føroyar skulu hava 

møguleika at keypa sær ogn her, um tey ynskja tað. Hópur av føroyingum eiga íbúðir og sethúsaognir 

kring um í Evropa og aðrastaðni  við, og metir minnilutin, at útlendingar skulu hava somu møguleikar 

her hjá okkum eftir greitt ásettum reglum.  

 



Løgmaður gjørdi greitt undir viðgerðini, at landsstýrið arbeiðir við at finna ein leist til uppskotið til 

lóggávu fyri,  hvussu vit frameftir skulu skipa keyp av jørð og fastogn fyri privatar útlendingar og 

vinnuligar verkætlanir, og er ætlanin, at hetta verður klárt í heyst. 

 

Við lyftinum frá løgmanni undir viðgerðini um at lógarverk um hesi viðurskifti kemur í Løgtingið 

seinni í ár, tekur meirilutin ikki undir við hesum uppskoti. 

 

Meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.  

 

Minnilutin (Bjørt Samuelsen, Henrik Old og Bjarni Hammer og) hevur hesar viðmerkingar:  

 

Áhugin fyri at ogna sær bústað ella keypa jørð í Føroyum er vaksandi. Við gongdini á 

fíggjarmarknaðinum, har bankar krevja negativa rentu, og við gongdini, har altjóða grunnar og 

íløgupersónar keypa bústaðir og jarðarognir í ymsum londum, kann hetta bara vinda uppá seg.   

 

Um allan heim eru fleiri og fleiri dømir um, at møguleikin hjá fólkinum í ymsu londunum at útvega 

sær bústað fyri rímiligan kostnað verður tikin burtur, tá ið útlendskur ognarskapur keypir jørð og 

ognir at brúka til at vinna pening við at leiga út ella selja víðari.  

 

Í løtuni er einki yvirhøvur, sum forðar eitt nú einari stórari útlendskari fyritøku ella ríkum 

einstaklingi at keypa risa økir av jørð ella fyri tann skuld meginpartin av húsunum í lítlari bygd ella 

oyggj. Hesum má bindast fyri.  

 

Mong lond hava ásetingar um avmarkingar hjá útlendingum at keypa jørð, bústaðir ella 

summarbústaðir.  

Sum dømi kann nevnast, at Danmark hevur reglur fyri summarbústaðir. Í Álandi er sonevndi 

“Hembyggdsratt”, har bert fólk, ið hava bústað ella hava búð í ávíst tíðarskeið í Álandi, hava rætt at 

keypa jørð, bústað og fastogn. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin frá ognarmeklara fingið upplýst, at útlendski áhugin fyri fastogn i 

Føroyum hevur flutt seg til meira ítøkiligar fyrispurningar um keyp av hús og jørð í Føroyum. Í 

onkrari bygd hevur útlendingur keypt fleiri hús, men sum heild er avbjóðingin enn á einum støði, 

har til ber at forða fyri óhepnari gongd.  

 

Útoyggjafelagið stuðlar ynskinum um reglur fyri hvør, ið kann keypa jørð og ognir í Føroyum. 

Dømi eru um, at hús verða keypt á útoyggj, uttan at tann, sum keypir, hevur sæð ognina. Her kann 

bæði vera talan um útlendskar og føroyskar keyparar.  

 

Uppskotið leggur ikki upp til at forða fyri, at føroyingar, ið búgva uttanlands, kunnu keypa 

summarhús í føroyum. Ynskið er um eina lóggávu, sum kann brúkast í teirri løtu fólk, ið einki 

tilknýti hava til Føroyar, fáa hug at keypa inn undir seg.  

 

Áhugin at ferðast norðureftir til meira friðarliga og “óspilta” náttúru hevur verið skjótt vaksandi 

seinastu árini. Hóast koronukreppan í løtuni leggur ferðavinnuna lamna, so kann áhugin fyri at 

keypa hús og jørð til útlendskt rikna ferðavinnu vaksa skjótt, tá støðan aftur er normal.  

 

Eitt argument ímóti slíkari lóggávu hevur verið, at “føroyingar kunnu eisini keypa ognir 

uttanlands”. Hetta er bert lutvíst so, tí nógv lond hava ymiskar avmarkingar. Í øðrum lagi, so er 



føroyska landøkið við 18 oyggum sera avmarkað í stødd, bygdir og býir smá, og avleiðingarnar av 

útlendskum uppkeypi tí størri. Tí er neyðugt at hava greiðar reglur fyri, í hvønn mun útlendingar, 

uttan tilknýti til Føroyar, kunnu keypa hús og jørð í Føroyum.   

 

Minnilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

Vinnunevndin, 20. mai 2020 

 

 

Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Bjarni Hammer

 formaður  næstformaður 

 

 

 

Henrik Old  Bjarni Kárason Petersen Beinir Johannesen 

 

 

 

Jákup Mikkelsen 

 

 


