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Løgtingsskrivstovan 
 
 
Svar til skrivligan fyrispurning frá Gerhard Lognberg, løgtingsmanni, um skerv- og 
sandsølu í Sandoynni 
 
Fyrispurningurin er soljóðandi: 
 

• Hvat ætlar landsstýrismaðurin at gera fyri at tryggja, at skervur og gróttilfar framvegis kann 
fáast til keyps í Sandoynni? 

 
Svar  
Tað er umráðandi at øll øki í landinum hava góðar umstøður at virka og mennast. Landsverk er ein 
týðandi stovnur við sera nógvum uppgávum, til dømis at knúsa grót og skerv. Stovnurin hevur skyldu 
til at tæna privatum- og almennum fyritøkum og borgarum á besta hátt. 
 
Síðani sjeytiárini hevur Landsverk framleitt og selt grót í grótbrotinum á Sandi. Regluliga 
framleiðslan sjálv steðgaði í umleið 2010, tá útbúnaðurin var so slitin, at tað ikki bar til at framleiða 
meira, og eru framleiðslutólini ikki endurnýggjaði. Landsverk hevði tá framleitt so nógv grót og skerv 
niðurfyri, at hetta hevur verið megingrundarlagið fyri, at sølan kundi halda fram inntil fyri kortum. 
 
Nakað varð sprongt í 2013, og í nøkrum førum er grót og skervur sigldur við grótbáti til goymsluna 
á Sandi.  
 
Í dag verður grót og skervur framleitt í Hundsarabotni, á Lambareiði og í Porkeri. Ein trupulleiki er, 
at framleiðslutólini eru so slitin, at alsamt meira verður brúkt til umvælingar og viðlíkahald. 
 
Grót- og skervframleiðsla er partur av inntøkufíggjaða virksemi stovnsins. Samferðslumálaráðið 
hevur søkt Fíggjarmálaráðið um heimild til at keypa eitt nýtt verk, fíggjað við inntøkum, soleiðis at 
framleiðsla av gróti og skervi kann betrast í Føroyum. Ein partur av samlaðu loysnini er at tryggja 
Sandoyingum javnbjóðis atgongd til grót og skerv. Fíggjarmálaráðið gekk ikki umsóknini á møti. 
 
Landsstýrismaðurin fer beinanvegin at taka málið upp við Landsverk fyri at fáa eina góða loysn á 
málinum, sum kann verða fram til Sandoyartunnilin letur upp. 
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