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Upprit  

 
Um at gera broytingar í kunngerð um stuðul til landbúnaðin  

 

 

Orsøkin til at málið verður tikið upp er, at niðurstøða er gjørd um, at tørvur er á 

dagføringum  og broytingum í nevndu kunngerð 

 

Málslýsing. Á løgtingsfíggjarlógini fyri 2018 eru ymsar broytingar framdar samanborið við 

játtan undanfarin ár. Mett verður ikki, at allar broytingarnar røkka ætlaða endamálinum við 

broyting í fíggjarlógini eina. Broytingar mega eisini gerast í kunngerðini um stuðul til 

landbúnaðin.  

 

Metingar um loysn (- ir). Loysnin á málinum er at fremja broytingar í kunngerð um stuðul til 

landbúnaðin, kunngerð nr. 99 frá 4. november 2010 um stuðul landbúnaðin við heimild í lóg 

frá 6. mars 2003 um landbúnaðarstuðul.   

 

Broytingarnar í kunngerðini verða framdar sambært fylgjandi yvirliti, ið stutt lýsir, hvørjar 

broytingarnar eru og hvørjum endamáli tær fremja: 

 

Øki og innleiðsla: Teksturin í innleiðsluni verður víðkaður til alt lógargrundarlagið. Ásetingar 

um bókhaldsskyldu og MVG verða settar inn í kunngerðin. 

 

Mjólk: Ein stutt broyting verður ætlandi gjørd í sambandi við flutning av mjólk, nevniliga, at 

studningur kann verða latin til flutning av mjólk til løggilt mjólkarvirki. Ásetingin um at 

móttøkuvirkið skal vera løggilt er ikki í verandi kunngerð. Mett verður, at hendan áseting skal 

standa í kunngerðini, soleiðis at stig ikki vera tikin til framleiðslu úr mjólkarúrdráttum, til 

almenna sølu, fyrr enn virkið er løggilt. 

 

Neyta- og kálvakjøt: Politiska ætlanin er, at ferð skal setast á arbeiðið, at gagnnýta føroyskt 

kálvakjøt. Stuðulin til endamálið hækkaður, soleiðis at játtanin til í 2018 er 1,10 mió. kr. 

mótvegis 0,50 mió. kr.  

 

Í verandi kunngerð er stuðulin avmarkaður til flett neyt 15 mánaðir og eldri. Ætlaða broytingin 

fevnir um at skipa stuðulsveiting um tveir bólkar: kjøt av neyti eldri enn 16 mánaðir og kjøt av 

neyti/kálvi 1 til 16 mánaðir.  
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Skipanin má býtast upp í tvey, tí politiska ætlanin, at hækkaði stuðulin uppá 600-túsund krónur 

í 2018 allur fer til kjøt av kálvi 16 mánaðir og yngri. Tá stuðulin fer til hetta økið einsæris, eru 

sannlíkindi størri, fyri at stuðulin far góðan virkna (effekt). Stuðulin fyri kilo verður lutfalsliga 

stórur og munandi størri, enn hann vildi verið, um hækkingin í stuðli kundi veitast til allar 

aldursbólkar, tað veri seg ungar kálvar og eldri neyt.  

 

Aldursbýtið millum vaksin neyt og kálv er broytt frá 15 til 16 mánaðir. Búnaðarstovan hevur 

dagført hesa áseting við grundarlagi í samskifti og viðgerð við roynd fólk á økinum. 

Niðurstøðan er, at rætta markið millum kálvakjøt øðrumegin og neyta-/oksakjøt hinumegin er 

16 mánaðir. 

 

Stráfóður:  Skipanin fyri stuðli til stráfóður verður broytt, soleiðis hon eisini fevnir um fóður til 

seyð. Í dag fevnir skipanin bert um fjós, ið hava mjólkneyt. Búnaðarstovan ger nærri reglugerð 

og framskrivingar um, hvussu stuðulin verður býttur millum økini neyt og seyð. 

 

Meginreglan um at allir umsøkjarar skula lúka treytir um roknskap og MVG-skráseting er 

galdandi fyri allar veitingar, eisini tær, ið verða játtaðar til seyðahald. 

 

Umsitingin hevur viðgjørt spurningin, hvørt tað skal skilmarkast ítøkiliga, hvussu stórur partur 

av stuðlinum verður veittur til stráfóður til neyt og hvussu nógv verður veitt til stráfóður til 

seyð. Semja er um, at hetta ikki verður neyðugt. Í fyrstu atløgu verður umsóknirnar til fóður til 

seyð ikki mangar og koma heldur ikki at umboða stórt lutfall av samlaða fóðrinum.  

 

Við grundarlagi í sjónarmiðinum um einfalda umsiting er tí ætlanin, ikki at býta upphæddini til 

stráfóður í tvey beinleiðis í kunngerðini.  

 

Súrhoyggjabrunnar, velting við meira: Ongin játtan er á verandi fíggjarlóg júst til endamálini 

brunnar og velting.  

 

Fígging til brunnar og velting er í dag beinleiðis ein partar av virkisøkinum innan 

Búnaðargrunnin. Hetta virksemið er fest í egnari lóg og kunngerð um Búnaðargrunn. Tí verður 

mett, at tað er rætt at taka hetta virkisøkið úr hesi kunngerðini. 

 

Serføroysk húsdjór: Stuðulin er seinastu árini hækkaður úr 150 til 300 túsund kr. á løgtingsins 

fíggjarlóg.  Verandi kunngerð ásetir, at stuðulin verður veittur sambært reglugerð frá 

Búnaðarstovuni.  

Virksemið verður lýst um hesi evni: ísáðing, kynbøtur, skráseting og annað mennandi virksemi 

húsdjórahaldinum at frama. Stuðul kann eisini veitast til djórasýningar, verkætlanir, royndir og 

kanningar. 

 

Í uppskotinum til kunngerð verður teksturin víðkaður í mun til verandi kunngerð. Í 

uppskotinum til broyting í kunngerð verður ásett, at studningur kann latast til keyp av 

alidjórum, ísáðing, kynbøtur, húsdjórasýningar við meira, ið er mennandi djórahaldinum at 

frama. Í verandi kunngerð er bert ásett, at studningur kann latast til verkætlanir innan økið 

“føroysk húsdýr”, húsdýraaling og húsdýrahald. 

----  

 

Umsitingin av studningunum, ið eru fevndir av kunngerðini um stuðul til landbúnaðin, er hjá 

Búnaðarstovuni, ið er stovnur undir Fiskimálaráðnum. Teksturin í kunngerðini verður 

dagførdur viðvíkjandi nevndu umsiting. Í hesum uppskoti verður teksturin viðkaður við áseting 
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um, at Búnaðarstovan hevur eftirlit við, at treytirnar fyri studningi sambært hesi kunngerð 

verða hildnar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar. Broytingarnar í kunngerðini hava mennandi og stimbrandi 

avleiðingar fyri vinnuna. Gagnnýtslan av føroyskt framleiddum matvørum verður størri, 

gagnnýtslan av føroyskt framleiddu fóðri skal mennast og skipanir viðvíkjandi aling av 

serføroyskum húsdjórum kann røkjast á rímiligum støði. 

Broytingin hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri landið og almenna myndugleikan. 

Búnaðarstovuni kann umsita  broytingarnar við verandi fíggjar- og starvsfólkaorku. 

 

Niðurstøða. 

Ætlanin at fremja broytingar í kunngerð um stuðul til landbúnaðin samsvarandi hesum uppriti. 
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