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Svar 

 

uppá 

 

fyrispurning nr. 5/2018 eftir § 52a í tingskipanini frá Bjørt Samuelsen, løgtingskvinnu til Sirið 

Stenberg, landstýriskvinnu í náttúruverndarmálum um plastdálking og avleiðingar fyri livandi 

tilfeingið í havinum 

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hvørji átøk hevur ella ætlar landstýrismaðurin at seta í verk fyri at avmarka og steðga 

plastdálkingini af sjóøkinum? 

2. Í hvønn mun verður mett at nógva plastið, sum dálkar strendur og hav, skaðar livandi 

tilfeingið, sum fugl, fisk og hval, bæði bráðfeingis, men eisini sum frá líður? 

3. Eru tillagingar/broytingar gjørdar í umhvørvisgóðkenningunum í sambandi við 

undirsjóvartunlar, havnaútbyggingar og aðrar útbyggingar soleiðis, at dálkingin við 

plastleidningum verður avmarkað so nógv, sum á nakran hátt er gjørligt? 

 

Svar: 

 

Til spurning 1 

Landsstýriskvinnan hevur sett plastikk á dagsskránna í heyst við støði í tí norðurlendska 

samstarvinum, har plastikk verður nógv viðgjørt. Ætlanin er, saman við áhugapørtum í Føroyum, at 

gera eina ætlan fyri, hvussu vit kunnu gera okkara íkast til at gera vart við avbjóðingarnar, sum vit 

hava av plasti í náttúruni, serliga í havinum og hvat vit kunnu gera av munagóðum tiltøkum. Tí hevur 

landsstýriskvinnan heitt á Umhvørvisstovuna um at gera uppskot til, hvussu vit fáa sett hesa avbjóðing 

á skrá í Føroyum. 

 

Í viðmerkingunum vísir spyrjarin til munnligan fyrispurning, sum hon áður hevur sett um dálking av 

plastleidningum her heima. Plastleidningar verða brúktir í sambandi við spreinging av gróti í 

grótbrotum og tunlum, og endar ein partur av leidningunum millum grótið. Tá grótið verður brúkt til 

útfylling út á sjógv, fara plastleidningarnir á sjógv. 

 

Í grótbrotinum á Glyvursnesi er spreingingin løgd soleiðis til rættis, at mest møguligt av leidningunum 

verður hildið aftur, so at tað ikki endar í millum grótið. Tað verður ikki mett gjørligt at heinta plastið 

burtur úr grótinum. 

 

Í sambandi við, at grótið verður brúkt til havnargerðina hjá Tórshavnar havn, verður mett, at tað er 

sera trupult at forða fyri, at plastið spjaðir seg. 



 

 

 

Grótið frá Eysturoyartunlinum er/verður brúkt til útfylling á Strondum og Saltnesi, á Sundi, í Runavík 

og seinni á Toftum. Á hesum støðum er sett krav um at leggja flótibyrgingar fram við útfyllingunum 

fyri at savna mest møguligt av plastinum, og harvið forða fyri, at tað spjaðir seg. 

 

 

Til spurning 2 

Plastpetti í havinum verða í ávísan mun etin av fugli, fiski, hvali og øðrum djórum. Plastið kann skaða 

djórini, sum kunnu mistrívast ella doyggja av hesum. Kanningar hava víst, at ein stórur partur av 

havhestinum um okkara leiðir hevur plast í maganum, men vit vita ikki, hvussu stórur partur av 

fuglunum fær mein av hesum. 

 

Eitt annað slag av plastdálking í havinum er sonevnt mikro- og nanoplast, ið eru plastbitlar, sum eru 

so smáir, at teir kunnu fara inn í blóðrenslið og í kjøtið á smáverum í havinum, og haðani víðari til 

størri djór og fólk, sum eta smáverurnar. Serliga smádjór og skeljadjór, sum fáa sær føði við at síla 

sjógvin, eru í vanda fyri at fáa hesar smábitlar í seg. Vit vita tó lítið um, hvussu hetta ávirkar hesi 

djórini og hvussu hesir smábitlar ávirka fólk og djór.  

 

Plast í havinum verður av veðri og vindi pettað sundur í smærri og smærri petti, og endar sum frálíður 

sum mikro- ella nanoplast. 

 

Til spurning 3 

Ja broytingar eru gjørdar. Umhvørvisstovan hevur boðað øllum kommunum, Landsverki og størru 

byggifyritøkunum frá, at Umhvørvisstovan vil viðgera útlát av plasti frá nýggjum grótbrotum, 

tunlum og útfyllingum í hvørjum einstøkum føri. 

  

Útfyllingarnar hjá Eysturoyartunlinum á Skálafjørðinum fingu serstakt ískoyti til 

umhvørvisgóðkenningina hjá tunlinum.  

 

Útfyllingin í Runavík og á Toftum hava fingið serstaka umhvørvisgóðkenning, har serligur dentur er 

lagdur á at avmarka plastdálking.  

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 21. august 2018 

 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


