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Svar til § 52a fyrispurning nr. 85/2018 frá Kristionnu Winther Poulsen, 
løgtingsmanni 
 
Fyrispurningur um reglur fyri at ferðast í náttúruni og um hvørsmansrætt, settur 
landsstýrismanninum í fiskivinnumálum, Høgna Hoydal (at svara skrivliga eftir TS 
§ 52a) 
 

1. Hvussu gongst við at gera eina ætlan fyri, hvussu og hvar fólk kunnu ferðast í haga 
og fjøllum í Føroyum?   

2. Hvussu gongst við at útvega greiða heimild til reglur um, um og hvussu gjøld kunnu 
takast fyri at ferðast í føroysku náttúruni? 

3. Nær væntar landsstýrismaðurin, at hetta arbeiðið verður liðugt? 

4. Hvørja hugsan hevur landsstýrismaðurin um verandi gongd, at alt fleiri eigarar og 
festarar av hagum seta í verk tilvildarligar gjaldsskipanir fyri atgongd til teirra haga? 

5. Hvat heldur landsstýrismaðurin um at seta í verk hvørsmansrætt í Føroyum? 

6. Hvat krevst fyri at seta í verk hvørsmansrætt? 

 
Svar: 
 
Til spurning nr. 1, 2 og 3. 
Fyrst av øllum má eg sláa fast, at tað er ovurstórur tørvur á at fáa greiðar reglur og skipað 
viðurskifti á økinum við ferðing í haga og fjøllum.  
 
Og her krevst lóggáva á fleiri ymsum økjum. Eitt stórt arbeiði hevur verið gjørt í ymsum 
ráðum í landsstýrinum til tess at fremja tað.  
 
Landsstýrið setti ein arbeiðsbólk umboðandi Heilsu- og innlendismálaráðið, 
Fiskimálaráðið, Uttanríkis- og vinnumálaráðið og Løgmansskrivstovuna undir leiðslu av 
Heilsu- og innlendismálaráðnum at gera uppskot til loysnir, men arbeiðsbólkurin kom 
skjótt til ta niðurstøðu, at nógv viðurskifti mugu kannast og lýsast gjølla, áðrenn til ber at 
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gera eina lóggávu um gongd í haga. M.a. skulu galdandi rættarreglur og søguliga undirstøðið 
undir hesum reglum lýsast. Praksis skal lýsast fyri ymsu partarnar av landinum. Rættarreglur 
um gongd í óbygdum økjum í londunum kring okkum skulu lýsast. Avbjóðingarnar fyri 
umhvørvið skulu lýsast. Ivaspurningar viðvíkjandi umsitingini av gjaldi, eins og 
markamótið við ognarrættin og spurningar um ognartøku mugu lýsast.  
 
Hetta arbeiðið tekur drúgva tíð, og tískil ynskti landsstýrið eisini uppskot til eina skjótari 
loysn, har nøkur átøk kundu gerast, meðan arbeitt verður við tí størra málinum.  
 
Arbeiðsbólkurin legði fram eitt skundálit við nøkrum bráðfeingistiltøkum, men tey 
uppskotini hava ikki verið gjørlig at fremja politiskt. 
 
Landsstýrið samskiftir støðugt við ymsar partar, sum varða av og hava áhuga í málinum, til 
tess at finna semjur um, hvussu vit fáa skipað viðurskiftini.    
 
Arbeiðið við eini størri lóggávu á økinum kann, sum víst á omanfyri, taka drúgva tíð.  
 
Men at fáa útvegað heimildir, fyri at seta reglur, eigur at kunna fremjast í komandi tingsetu.  
 
Til spurning nr. 4. 
Landið eigur at hava greiða heimild at seta reglur fyri, um og hvørji gjøld kunnu takast fyri 
at ferðast í føroysku náttúruni. 
 
Til spurning nr. 5. 
Sjónarmiðið hjá mær er, at tað er grundleggjandi rættur hjá føroyingum at ferðast í egnum 
landi og í føroysku náttúruni, har tað ikki er til ampa fyri náttúru, plantu- og djóralívi, 
landbúnaðarvirksemi o.a.  
 
Hetta er ein partur av málinum og eigur at tryggjast í lóggávu. Annar partur – og tað er 
hetta, sum hevur elvt til tørvin á greiðum reglum og lóggávu – er, at tað skal vera gjørligt at 
hava eina væl skipaða ferðavinnu við útlendskum ferðafólki, ið eisini verjir náttúru, 
umhvørvi og mentanararv á ymsu plássunum í landinum. Og triði partur er, at tað skal 
sjálvsagt vera gjørligt hjá fólki í ymsu bygdunum og plássunum kring landið, vinnurekandi 
og bóndum at taka gjøld fyri ítøkiligar tænastur og ferðatilboð og at reka ferðavinnu.  
 
Til spurning nr. 6. 
Sum tað stendur undir pkt. 1, er allarhelst neyðugt við lógarbroytingum, ið heimilar 
hvørsmansrætt. Hetta er ein sera prinsipiellur og løgfrøðiliga stórur spurningur, og kann tí 
neyvan gerast í eini handavending uttan gjølla viðgerð, samstundis sum tað skal vera 
politisk undirtøka fyri tí.    
 
 
 

Høgni Hoydal 
landsstýrismaður 

 


