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Dagf. 28. juni 2019 
     HIMR. J. nr. 19/00562-3 

Sirið Stenberg 
landsstýriskvinna 

 
 
 
 

 
 
 

Svar 
 

uppá 
 

fyrispurning nr. 69/2018 eftir § 52a í tingskipanini um donsku royndarskipanina við 
cannabisheilivági frá Jenis av Rana, løgtingsmanni  
 
Spurningurin var soljóðandi: 
 

1. Hvat er hent við málinum um at fáa donsku royndarskipanina við cannabisheilivági til 
eisini at fevna um Føroyar?  

 
Svar: 
 
Til spurning 1 

Undir viðgerðini í Løgtinginum av málinum kom tað greitt fram, at ein meiriluti í Løgtinginum 
ynskti, at føroyingar skuldi hava atgongd til somu cannabistilbúningar, sum danir hava í donsku 
royndarskipanini.      
 
Í tí sambandinum heitti landsstýriskvinnan á Landsapotekaran og Skrásetingarráðið um at fáa 
skrásett somu cannabistilbúningar í Føroyum, sum eru skrásettir í Danmark. Hetta skuldi verða 
í sama tíðarskeiði, sum royndarskipanin við cannabis er galdandi í Danmark.  
 
Skrásetingarráðið hevur síðani skrásett allar tilbúningarnar, sum eru í donsku royndarætlanini. 
Tað hevur síðani víst seg, at tað ikki er loyvt, at danskir veitarar kunnu útflyta hesar tilbúningar 
til Føroyar ella onnur “útlond”. Apoteksverkið hevur tískil verið í gongd við at innflyta somu 
tilbúningar frá teimum veitarum sum útflyta til danska marknaðin. Soleiðis hava føroyingar í 
dag atgongd til somu cannabistilbúningar, sum danir hava í donsku royndarskipanini.      
 
Sum kunnugt varð málið samtykt tann 3. mai í ár í Løgtinginum. Tann 7. mai, ella fýra dagar 
seinni, varð val útskrivað í Danmark og tí hevur tað enn ikki verið møguligt at taka málið upp 
politiskt við Danmark fyri at umrøða í hvønn mun Føroyar formliga kann knýtast í donsku 
royndarskipanina við cannabisheilivági.  
 
Av royndum vita vit, at ein tílík tilgongd kann verða drúgv, tí tað tekur tíð at greiða mál umvegis 
danskar myndugleikar og tað er eisini orsøkin til at landsstýriskvinnan beinanvegin – meðan 
málið var til viðgerðar í Løgtinginum – tók stig til at tryggja føroyingum somu 
cannabistilbúningar sum eru skrásettir í Danmark. Um sjúklingarnir skuldi bíða eftir at danska 
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royndarskipanin kom at fevna um Føroyar, høvdu cannabistilbúningarnir enn ikki verið tøkir 
til føroyskar sjúklingar.  
 
 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 28. juni 2019 
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landsstýriskvinna 


