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Løgtingsmál nr. 125/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsins 

játtanarskipan (Tíðaravmarkað úrgildisseting av áseting um játtanarkarmar) 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsins játtanarskipan  

(Tíðaravmarkað úrgildisseting av áseting um játtanarkarmar) 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 42 frá 4. mai 2009 um 

landsins játtanarskipan verður § 8 strikað. 

 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og fer úr gildi 31. 

desember 2020. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Sambært § 8 í løgtingslóg nr. 42 frá 4. mai 2009 um landsins játtanarskipan skal uppskot til 

samtyktar um játtanarkarmar fyri fíggjarlógina næsta árið leggjast fram í Løgtinginum fyri 1. 

apríl. 

 

Búskaparstøðan í landinum hevur verið góð í fleiri ár og er framhaldandi góð. Men støðan við 

Korona farsóttini og herdari tilbúgving í Føroyum og um allan heimin hevur sera stóra neiliga 

ávirkan á bæði heimsbúskapin og føroyska búskapin. Vit hava longu sæð stór fall á 

virðisbrævamarknaðum, flogvinnan og aðrar vinnur innan ferðavinnuna hava sera stórar 

avbjóðingar, og harafturat eru nærum allar aðrar vinnur í Føroyum hart raktar. Talan er um eina 

heimsbúskaparkreppu, sum eisini rakar meint í Føroyum. Enn er torført at meta um hvussu 

umfatandi og drúgv búskaparkreppan verður. 

 

So leingi sum Korona farsóttin herjar kring heimin og her á landi, herda tilbúgvingin stendur 

við og inntil brotasjógvarnir av farsóttini hava lagt seg, er tað vónleyst at gera haldgóðar 

framskrivingar av føroyska búskapinum og fíggjarlógini, tí óvissurnar bæði á útreiðslu- og 

inntøkusíðuni eru ov stórar. Grundarlag er tískil ikki fyri at leggja fyri Løgtingið 

játtanarkarmar, sum eru veruleikakendir. 

 

Mælt verður til, at ásetingin um játtanarkarmar í § 8 í játtanarskipanini verður sett úr gildi, 

tíðaravmarkað galdandi fyri 2020, soleiðis at tað er í samsvari við lóggávuna, at uppskot til 

samtyktar um játtanarkarmar fyri 2021(-2025) ikki verður lagt fyri Løgtingið. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Løgtingslóg nr. 42 frá 4. mai 2009 um landsins játtanarskipan er galdandi. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at tryggja, at tað er í samsvari við lóggávuna, at uppskot til 

samtyktar um játtanarkarmar fyri 2021(-2025) ikki verður lagt fyri Løgtingið.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lagt verður upp til at seta § 8 í løgtingslóg um landsins játtanarskipan fyribils úr gildi, 

soleiðis at tað er í samsvari við lóggávuna, at uppskot til samtyktar um játtanarkarmar fyri 

2021(-2025) ikki verður lagt fyri Løgtingið. Lagt verður upp til, at lógarbroytingin fer úr gildi 

aftur 31. desember 2020. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal  

Lógaruppskotið hevur ikki verið til ummælis, men hevur verið umrøtt við andstøðuflokkarnar. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ikki týdning fyri millumtjóða sáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ikki týdning fyri tvørgangandi millumtjóða sáttmálar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Lógaruppskotið elvir ikki til marknaforðingar. 

 

2.10. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Ásetingin um játtanarkarmar í landsins játtanarskipan, sum er § 8, verður fyribils sett úr gildi. 

Hetta hevur við sær, at tað er í samsvari við lóggávuna, at uppskot til samtyktar um 

játtanarkarmar fyri 2021(-2025) ikki verður lagt fyri Løgtingið.  

 

Til § 2 

§ 2 ásetur gildiskomu, og at ásetingin er tíðaravmarkað, soleiðis at lógin fer úr gildi aftur við 

árslok 2020.  

 

 

Fíggjarmálaráðið, 18. mars 2020 

 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 


