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Uppskot til løgtingslóg um Búskaparráð 

 

 

 

§ 1. Búskaparráðið fylgir við 

búskaparligum viðurskiftum í landinum og 

kemur við óheftari búskaparligari 

ráðgeving og frágreiðingum um 

búskaparligu gongdina.  

 

§ 2. Landsbankanevndin er Búskaparráðið. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetur 

nevndarsamsýningarnar. 

 

§ 3. Búskaparráðið ger árliga tvær 

konjunkturfrágreiðingar, sum verða 

almannakunngjørdar 1. mars og 1. 

september. 

Stk. 2. Búskaparráðið kann harumframt 

gera temafrágreiðingar og ráðgeva 

landsstýrinum í øðrum málum. 

 

§ 4. Landsbankin røkir skrivarauppgávuna 

og hevur dagligu umsitingina hjá 

Búskaparráðnum. 

 

§ 5. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagi 

eftir, hon er kunngjørd. Samstundis fer úr 

gildi løgtingslóg nr. 74 frá 20. mai 1996 

um Búskaparráð, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 139 frá 20. desember 2012. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Landsstýrið hevur sett sær fyri at minka talið av nevndum og ráðum, og at rationalisera 

almennu fyrisitingina.  

 

Fíggjarmálaráðið endurskoðar ráð og nevndir sínar, fyri at minka og avtaka nakrar teirra. Til 

dømis er Fíggingargrunnin í løtuni undir avtøku. Ætlanin er eisini at avtaka aðrar nevndir og 

ráð.  

 

Landsstýrismaðurin mælir til at Landsbankanevndin verður Búskaparráðið og at Landsbankin 

røkir skrivarauppgávuna, og hevur dagligu umsitingina hjá Búskaparráðnum.  

 

Nú Landsbankanevndin eisini verður Búskaparráð, minkar fyrisitingin við einum ráði. Tvær 

nevndir við tilsamans 10 nevndarlimum, verður til eina nevnd við 3 nevndarlimum.  

 

Fróðskaparsetrið røkir dagligu umsitingina og skrivarauppgávuna hjá Búskaparráðnum. Nú 

umsitingin og skrivarauppgávan verður flutt til Landsbankan at røkja, ber til at rationalisera 

fyrisitingina, og sakkunnleikin verður savnaður á einum staði.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Búskaparráðið var upprunaliga stovnað í 1962. Búskaparráðið virkar í dag eftir løgtingslóg nr. 

50 frá 11. mai 2009 um Búskaparráð. 

 

Uppgáva ráðsins er at fylgja við búskaparligum viðurskiftum í landinum og koma við óheftari 

búskaparligari ráðgeving og frágreiðingum um búskaparligu gongdina. Búskaparráðið ger 

árliga tvær konjunkturfrágreiðingar, men kann eisini gera temafrágreiðingar og ráðgeva 

landsstýrinum í øðrum málum.  

 

Konjunkturfrágreiðingarnar hava stóran týdning í sambandi við arbeiðið hjá landsstýrinum og 

Løgtinginum við játtanarkørmum um várið og við fíggjarlóg um heystið. 

 

Búskaparráðið hevur 3 limir, sum landsstýrismaðurin setir eftir tilmæli frá stýrinum fyri 

Fróðskaparsetur Føroya. Limirnir skulu verða búskaparfrøðingar. Valskeiðið hjá 

Búskaparráðnum er 4 ár. 

 

Froðskaparsetrið hevur umsiting og skrivstovuhald ráðsins. 

 

Landsbankin fyrisitur landsins gjaldførisviðurskifti og skuldarviðurskifti eftir áseting frá 

nevndini, og skal eisini gera fíggjarligar váðagreiningar.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at savna sakkunnleika og fyrisiting innan búskaparmál og 

at lækka talið av nevndum. Nú Landsbankanevndin eisini verður Búskaparráð, minkar 

fyrisitingin við einum ráði.  
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1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Meginbroytingin í mun til verandi lóggávu, er at Landsbankanevndin verður Búskaparráðið, 

og at Landsbankin røkir skrivarauppgávuna, og hevur dagligu umsitingina hjá 

Búskaparráðnum. Landsbankin fær hetta virkisøkið aftrat verandi uppgávum.  

Tað verður eisini ásett í lógini at landsstýrismaðurin ásetur nevndarsamsýningarnar. 

 

Limirnir í Búskaparráðnum, og nevndarlimirnir í Landsbankanevndini verða teir somu.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið verður sent til hoyringar hjá stovnum, feløgum og ráðum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Játtanin á fíggjarlógini til “3.15.1.13. Búskaparráðið (Rakstrarjáttan)” er 2,45 mió kr.  

 

Búskaparráðið sjálvt kostar umleið 1,0 mió kr., av hesum eru 200 tús kr. til 

nevndarsamsýningar, meðan umleið 1,4 mió kr. verða brúktar til gransking og undirvísing í 

búskapi á Fróðskaparsetrinum.  

 

Tær 1,4 mió kr. eiga at verða játtaðar beinleiðis til Fróðskaparsetrið. Um dagliga umsitingin og 

skrivarauppgávan hjá Búskaparráðnum, verður flutt til Landsbankan at røkja, ber til at 

rationalisera fyrisitingina. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur smávegis umsitingarligar avleiðingar fyri landið.   

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar á tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Markaforðingar 

Lógaruppskotið elvir ikki til marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella 

onnur størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld. 
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2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir landsstýrinum ella 

til kommununum. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

 

Til § 1 

Búskaparráðið fylgir við búskaparligum viðurskiftum í landinum og kemur við óheftari 

búskaparligari ráðgeving og frágreiðingum um búskaparligu gongdina. 

 

Til § 2 

Landsbankanevndin er Búskaparráðið. Limirnir í Búskaparráðnum, og nevndarlimirnir í 

Landsbankanevndini verða teir somu. Landsstýrismaðurin ásetur nevndarsamsýningarnar. 

 

Til § 3 

Búskaparráðið ger árliga tvær konjunkturfrágreiðingar, sum verða almannakunngjørdar 1. mars 

og 1. september. Búskaparráðið kann harumframt gera temafrágreiðingar og ráðgeva 

landsstýrinum í øðrum málum. Her er onkin broyting í mun til galdandi lóggávu. 

 

Til § 4 

Landsbankin skal røkja skrivarauppgávuna og hava dagligu umsitingina hjá Búskaparráðnum, 

sum sostatt verður flutt frá Fróðskaparsetrinum.  

 

Til § 5 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagi eftir, hon er kunngjørd. Samstundis fer úr gildi løgtingslóg 

nr. 74 frá 20. mai 1996 um Búskaparráð, sum broytt við løgtingslóg nr. 139 frá 20. desember 

2012. 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 03. februar 2021 

 

Jørgen Niclassen 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: 

Fylgiskjal 2:  

Fylgiskjal 3:  

 


