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Løgtingsmál nr. 54-4/2005: Grannskoðan av almennum roknskapum 
 

Uppskot 
til 

samtyktar 
 
Vísandi til frágreiðing niðanfyri samtykkir Løgtingið at góðkenna roknskapin hjá Føroya 
Jarðargrunni  fyri fíggjarárið 2004 við hesum viðmerkingum. 
 

FRÁGREIÐING FRÁ LØGTINGSGRANNSKOÐARUNUM: 

1. Lógargrundarlag 

Lógargrundarlagið, ið hevur verið galdandi í fíggjarárinum 2004, er: 

• Ríkislóg nr. 174 frá 24. mai 1937 “om jordbrugets fremme”, 

• “Bekendtgørelse nr. 120 af 22. marts 1938: Reglement for landbrugsraadet, nedsat i henhold til 
lov for Færøerne nr. 174 af 24. maj 1937 om jordbrugets fremme”, 

• Kunngerð nr. 37 frá 26. august 1956 “um yvirtøku av Jarðargrunninum og kongsjørðini”, 

• Løgtingslóg nr. 59 frá 9. mai 1988 “um landsjørð” við seinni broytingum, 

• Kunngerð nr. 43 frá 11. mai 1989 “um at seta løgtingslóg um landsjørð í gildi”, 

• Kunngerð nr. 122 frá 21. juli 1992 “um festi og ásetan av festileigu”,  

• Kunngerð nr. 164 frá 26. august 1993 “um reglur fyri Jarðarráðið”. 

Løgtingslógin setti karmar fyri fyrisitingini av landsjørðini og var ætlað sum 1. partur av til-
lagingini av gomlu lógini frá 1937. Løgtingslógin fevndi um ein part av ríkislógini, nevniliga 
§§ 1-7 og §§ 10-27. Sostatt vóru §§ 8-9 og §§ 28-61 í ríkislógini framvegis í gildi. 
 
2.  Nýtt lógargrundarlag 

11. mai 2004 samtykti Løgtingið løgtingslóg nr. 20/2004 “um landsjørð” og løgtingslóg nr. 
21/2004 “um búnaðargrunn”. 

Sambært § 1 í Ll. 21/2004 “um Búnaðargrunn” verður Búnaðargrunnur stovnaður, sum 
skal veita lán til landbúnaðin og fíggja kostnaðin av at reka jarðarumsitingina. Sum stovnsfæ 
yvirtekur Búnaðargrunnurin allar ognir hjá Jarðargrunninum og Grunninum fyri Vakstrarhús 
og Grønmetisframleiðslu, og yvirtekur øll rættandi og allar skyldur hjá hesum grunnum. Við 
kunngerð nr. 95 og 96 frá 22. desember 2004 komu løgtingslógirnar í gildi 31. desember 
2004. Við hesum báðum lógum vórðu Jarðarráðið og Jarðargrunnurin tikin av við árslok 
2004.  

Hesin ársroknskapur er sostatt seinasti roknskapur hjá Føroya Jarðargrunni. 
Sambært ársfrágreiðingini “metir Ráðið hesar lógir vera eitt stig á leiðini at fáa betri skipað 

viðurskifti fyri landsjørðina. Jarðarráðið hevur framvegis ta áskoðan, at festiskipanin forðar fyri, at 
ábyrgdarbýti millum bónda og fyrisiting er nóg greitt, og metir, at bóndin skal hava fulla ábyrgd av 
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garðinum eins og onnur vinnurekandi hava av síni fyritøku. Mælt verður tí til, at festiskipanin verður 
tikin av, og at bóndir sjálvir eiga garðarnar.” 
 
3. Fyrisiting  

Sambært § 4 í K. nr. 164/1993 “umsitur Jarðarráðið jarðargrunnin eftir reglunum í §§ 8 og 9 og 
§§ 40-56 í lóg nr. 174 frá 24. mai 1937 um landbúnaðarins frama við seinni broytingum og eftir §§ 
10-36 í reglugerð nr. 120 frá 22. mars 1938 um Jarðarráðið.”  

Sambært § 5, stk. 2, í kunngerðini eru í Jarðarráðnum 5 limir, sum landsstýrismaðurin 
velur. Jarðarráðið skal verða mannað við fólki, ið hava útbúgving og hollan fakligan førleika í 
búskapi, løgfrøði, landbúnaði, og sum hava kunnleika til vinnuligt virksemi sum heild. 
Sambært 2. stk. verður fyri hvønn limin valdur tiltakslimur eftir reglunum í 1. stk. Í Ráðnum 
sótu: 

Elisabeth Eldevig, Fuglafirði, formaður 

Birita L. Petersen, Tórshavn (fór úr Ráðnum 1.10.2004 vegna starvsskifti). 

Ottar Hentze, Sandi (segði seg úr Ráðnum 25.06.2003, og tiltakslimurin Rólvur Djurhuus tók sæti). 

Jákup Petersen, Viðareiði 

David Hansen, Kvívík 
 
Tiltakslimir eru: 

Bjørn á Heygum, Tórshavn (hevur í styttri og longri tíðarskeið havt sæti í Ráðnum sum tiltakslimur 
fyri Biritu L. Petersen) 

Annfinnur Brekkstein, Velbastað 

Rólvur Djurhuus, Kollafirði (segdi seg úr Ráðnum 04.02.2004) 

Gunnvør Dam Jensen, Kollafirði 

Anna Rubeksen, Velbastað 
 
4. Fíggjarviðurskifti 

Í tí partinum av donsku lógini, sum framvegis var í gildi, vóru reglur fyri umsiting av Jarðar-
grunninum, herímillum um at keypa jørð, veita lán úr grunninum og fyri studningsskipanir. 

------------- 

Til tess at kunna Løgtingið um fíggjarligu gongdina, er gjørdur ein samandráttur av ársrokn-
skapinum fyri 2004, og til samanberingar eru roknskapartølini fyri árini 2000-2003 tikin við. 
 
5. Yvirlit yvir gongdina í rakstrinum 2000-2004 

  (mió.kr.)

  2004 2003 2002 2001 2000
  
 Rentuinntøkur o.a. 8,0 7,6 8,3 7,2 6,5
 - Fyrisitingarútreiðslur 4,6

 
3,3 3,1 3,1 2,4

  3,4 4,3 5,2 4,1 4,1
 - Sett av til tap uppá útlán  0,0 3,0 1,3 2,0 2,4

 - Umskipanarútreiðslur o.a. 0,0 0,1 -0,8 -0,2 0,7
 Rakstrarúrslit 3,4 1,2 3,1 2,3 1,0
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6. Yvirlit yvir gongd í fíggjarstøðuni 2000-2004 

  (mió.kr.)

 2004 2003 2002 2001 2000
 AKTIV:  

1 Útlán og eftirstøður 132 155 159 160 159
 - Sett av til tap uppá útlán 62 62 59  57  55
  70 93 100 103 104
2 Tøkur peningur, virðisbrøv o.a.  149 105 88 70 61
 Aktiv tilsamans  219 198 188 172 165
  
 PASSIV: 
 Eginpeningur: Grunnurin  85 82 81 78 75
3 Festikonta 133 115 106 92 88
 Tilsamans 218 197 187 170 163
 Stuttfreistað skuld/studningskontur 1 1  1 2 1
 Passiv tilsamans  219 198 188 172 165

 

Nota 1. Sett av til tap/útlán og eftirstøður 

Útlánini kunnu verða greind út til hesi endamál: 

  (mió.kr.)

2004 2003 2002 2001 2000
 Fjós 71 75 86 87 88
 Sethús  8 7 7 7 6
 Vakstrarhús  3 3 3 3 3
 Seyðahús 4 4 3 4 4
 Traktorar og maskinur  6 6 5 6 5
 Mjólkarvirki  0 19 19 20 22
 Sláturhús  0 3 3 3 3
 Rakstrarlán  2 2 1 1 1
 Ullarvirki  1 1 1 1 1
 Kommunur  1 1 0 0 1
 Onnur lán  10 5 5 4 3
 Tilsamans 106 126 133 136 137
 Falnir avdráttir og rentur  26 29 26 24 22
  132 155 159 160 159
 - Sett av til tap uppá útlán 62 62 59 57 55
  70 93 100 103 104

Jarðarráðið hevur áður greitt frá, at tey serligu ognarviðurskiftini á festijørðini gera, at grunn-
urin í veruleikanum “lænir” út til sín sjálvs. Tí er ongin veðrættur at gera galdandi. Útlegg 
kunnu ikki verða gjørd, og innheintingarmál kunnu ikki verða førd so langt, at ein møgulig 
tvingsilssøla kann koma uppá á tal. Jarðargrunnurin hevur ikki heimild at avskriva skuld, og 
samanumtikið kann grunnurin tí ógvuliga sjáldan veruliga staðfesta tap.  
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Útláni í 2004 eru minkað við umleið 23 mió.kr. netto. Minkingin stavar í høvuðsheitum 
frá, at MBM hevur goldið inn alt millumverandi við Jarðagrunnin.  
 
Nota 2. Tøkur peningur, virðisbrøv o.a. 

Niðanfyri er gjørdur ein samandráttur av tøkum peningi, virðisbrøvum o.a. árini 2000-2004. 
 
 Tøkur peningur (mió.kr.)

  2004 2003 2002 2001 2000
 P/F Føroya Banki  41,7 24,9 35,1 16,0 21,7
 Føroya Sparikassi  10,4 10,1 7,5 7,1 20,3
 Suðuroyar Sparikassi 0,1 0,1 0,1 1,6 1,5
 Norðoya Sparikassi 3,5 3,8 3,7 14,7 16,7
 Postgiro 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2
 Annað       -       -       -       -   0,2
 Tøkur peningur íalt 55,8 39,1 46,7 39,6 60,6
 
 
 Virðisbrøv o.a. (mió.kr.)

  2004 2003 2002 2001 2000
 Kaupthing, avtaluinnlán 15,0 - - - -
 P/F Føroya Banki  43,7 31,2 21,5 14,8 -
 Kaupthing 29,9 29,4 20,4 14,8 -
 Kaupthing, Føroya Landsstýri 4,6 5,0 - - -
 Virðisbrøv o.a. íalt 93,2 65,6 41,9 29,6 -
  
 Tøkur peningur/virðisbrøv  tilsamans 149,3 104,7 88,6 69,2 60,6

Avtala er gjørd við Føroya Banka og Kaupthing um røkt av einum parti av innistandandi fyri 
at tryggja tøka peningin best møguligt, og fyri at fáa nøktandi avkast. Íløgur verða eisini 
gjørdar í donsk stats- og realkreditlánsbrøv. Í 2003 eru íløgur eisini gjørdar í føroysk 
landskassalánsbrøv. 

Grannskoðarin heldur tøka peningin vera ov stóran í mun til verandi virksemi, og mælir til 
at umhugsa at seta størri part av tøka peninginum í lánsbrøv.  
 
Nota 3. Festikonta 

Jarðarsøla, aðrar inntøkur og stuðul úr Jarðargrunninum til festarar verður ikki tikið við í 
rakstrarroknskapinum, men í notu til eginognina verður víst til eina samlaða festikontu (undir 
eginognini). 

Niðanfyri er gjørdur ein samandráttur av inntøkum og útgjaldingum á festikontum árini 
2000-2004. Í serligari notu í roknskapinum eru inntøkurnar sundurgreindar. 

  (mió.kr.)

  2004 2003 2002 2001 2000
 Salda, primo 115 106 92 88 82
 Søla av jørð o.a.  21 9 15 5 7
 - Goldið út til festarar, netto  3 1 1 0 1
 Salda ultimo  133 114 106 92 88
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Stóru inntøkurnar í 2004 stava frá vanligari jarðarsølu umframt at Tórshavnar Kommunua 
keypti eina stóra útstykking fyri umleið 12,1 mió.kr. 

Sambært § 5 í kunngerð nr. 164 frá 26. august 1993, um reglur fyri Jarðarráðið, verður 
peningurin fyri jarðarsølu o.a. goldin inn í Jarðargrunnin og verður har bókaður á kontu fyri 
hvørt festi sær. Jarðarráðið kann veita fíggjarligan stuðul til íløgur á festinum við peningi av 
festikontuni, og ráðið viðger umsóknir um stuðul eftir somu reglum, sum umsóknir um lán. 
 
7. Ársfrágreiðing 

Í ársfrágreiðingini í ársroknskapinum 2004, sum er dagfest 5. juli 2005, viðger Jarðarráðið 
m.a. hesi viðurskifti: 
 
7.1. Eftirstøður 

Jarðarráðið vísir á, at: 
“Ráðið metir framvegis, at avsetingarnar uppá 61,7 mió.kr. eru nóg stórar, men gerast skal vart 
við, at umstøðurnar kunnu broytast soleiðis, at vandi er fyri at vøksturin á eftirstøðunum kann 
verða størri en mett. 

Tá garðar við ov stórari skuldarbyrðu skifta festara, stingur annar trupulleika seg upp. Ráðið 
metir tað ikki vera rætt, at komandi festari skal átaka sær skuld, sum hann – eins væl og Ráðið – 
fullvæl veit, at raksturin á garðinum ikki kann bera.”  

Løgtingsgrannskoðaranir bóðu í desember 2005 landsstýrismanin um hansara sjónarmið. 
Landsstýrismaðurin hevur í januar 2006 hesar viðmerkingar: 

“Eftir § 9. í løgtingslóg nr. 21 frá 17. mai 2004 um Búnaðargrunn, kann Búnaðargrunnurin, tá 
skuldin hjá festara er størri enn virksemi kann bera, gera fyrireikingar til at avskriva partar av 
skuldini. Hetta verður gjørt eftir neyvari meting av framtíðarmøguleikunum og fíggjarstøðuni hjá 
lántakarum í síni heild. Tað sama er galdandi, tá talan er um festiskifti, at skuld kann verða 
avskrivað, um hetta er ein fortreyt fyri, at nýggjur festari kann taka við festinum, tvs. at raksturin á 
garðinum skal kunna bera seg.  

Avskrivingar av útlánum hjá Búnaðargrunnininum skulu gerast í saneringsumførum, og skal 
saneringin heimilast í lóg, har upplýst verður um avskrivingarupphæddina, tal av lánum sum eru 
fevnd av uppskotinum, og hvussu lánini er býtt í lánssløg. 

Tað eru ásettar nærri reglur í kunngerð nr. 97 frá 22. desember 2004, við seinri broytingum um, 
hvussu Búnaðargrunnurin skal fara fram, tá metast skal um møguligar avskrivingar. Í § 9 verður 
ásett, at støðutakan til avskrivingar skal byggja á somu handilsligu treytir, sum fíggjarstovnar 
vanliga brúka, tá teir taka støðu til møguligar avskrivingar av skuld. 

Búnaðargrunnurin hevur orðað neyvt uppskot til “Mannagongd fyri virðisáseting av útlánum”. 
Sum fyrsta stig hevur grunnurin skrivað bræv til allar lántakarar, um møguleika teirra fyri at 
søkja um, at partur av skuldini kann verða avskrivaður og mannagongd í tí sambandi. 

Í ávísum førum er talan um lán, sum ikki hava skuldara, og tískil eru virðisleys. Hetta snýr seg um 
føri, har festari er farin frá, og nýggjur festari ikki fult út hevur tikið við gomlu skuldini á festinum, 
ella at festari er deyður. Búnaðargrunnurin skrivar frágreiðing um lán, sum kunnu metast at koma 
undir henda bólk av lánum, soleiðis at skuldin kann verða avskrivað.” 
 

7.2. Mjólkarkvotur 

Jarðarráðið vísir m.a., at: 
“Í 2004 avgjørdi MBM, at mjólkarkvoturnar skuldu vera umsetiligar soleiðis, at mjólkarfram-
leiðari fekk møguleika at avhenda kvotuna ella part av henni við at selja ella leiga. Hetta økir 
sjálvsagt um møguleikarnar fyri færri og størri fjósum, men setur eisini størri krøv um at 
stráfóðurgrundarlagið er til staðar. 
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Ein annar trupulleiki, sum hevur tikið seg upp við umsetiligum kvotum er, at tá kvota verður keypt 
ella leigað, má hon sjálvsagt fíggjast onkursvegna. Um skuldin ikki verður niðurgoldin 
samsvarandi hjá tí sum seldi, hækkar samlaða íløgan/skuldin í mjólkarvinnuni, samstundis sum 
grundarlagið verður tikið undan fjósinum sum selur, av tí at mjólkarframleiðslan her heldur 
uppat. Hetta er ein stórur trupulleiki, sum eigur at verða tikin upp politiskt.”  

Løgtinsgrannskoðararnir bóðu í desember 2005 landsstýrismanin um hansara sjónarmið. 
Landsstýrismaðurin hevur í januar 2006 hesar viðmerkingar: 

“Viðvíkjandi málinum um, at samlaða skuldin í landbúnaðarvinnuni kann vaksa, tá mjólkakvotur 
verða handlaðar, er at viðmerkja, at MBM hevur broytt viðtøkur sínar soleiðis, at kvoturnar kunnu 
veðsetast. Síðan hevur Búnaðargrunnurin fíggjað keyp av kvotum. 

Samanumtikið fer hetta, alt annað líka, at merkja, at eftirstøðurnar fara at minka í framtíðini. “ 
 
7.3. Mjólkarframleiðsla 

Jarðarráðið vísir m.a., at: 
“Mjólkarneytahaldið í Føroyum stendur á einum vegamóti. Flestu fjósini eru yvir 20 ára gomul, 
og treingja til stórar ábøtur, ella at nýggj fjós verða bygd i staðin.  

Eins og aðrastaðni uttan um okkum tykist tað vera neyðugt, at fjósini verða munandi størri enn tey 
eru í dag. Neyðugt er tí at taka støðu til, hvussu stór hesi nýggju fjósini skulu vera, hvar í 
landinum tey skulu vera, hvussu nógv skal veltast úr nýggjum. 

Spurningurin um samanlegging av festum ella samstarv millum festarar um felagsfjós verður eisini 
neyðugt at viðgera og taka støðu til. Jarðarráðið hevur sett kanning í gongd fyri at útgreina hesar 
og aðrar spurningar í samband við útbygging av mjólkarframleiðsluni. Álit hesum viðvíkjandi 
kann væntast í næstum.”  

Í hesum sambandi kunnu Løgtingsgrannskoðararnir vísa á, at Búnaðargrunnurin og Búnaðar-
stovan 2. mai 2005 løgdu fram “álit um mjólkarneytahaldið í Føroyum – 1. partur”. 

Løgtingsgrannskoðararnir bóðu í desember 2005 landsstýrismannin um hansara sjónarmið. 
Landsstýrismaðurin hevur í januar 2006 hesar viðmerkingar: 

 “Tað at mjólkakvoturnar eru umsetiligar, merkir í longdini, at tað verða færri og størri fjós. 
Hetta gevur stórrakstrarfyrimun, rationaliseringar kunnu fremjast, og framleiðslukostnaðurin (fyri 
hvørja eind) lækkar. Møguleiki er sostatt fyri at mjólkaframleiðslan í Føroyum verður sjálvber-
andi í størri mun. 

Hugsast kann, at mjólkaframleiðslan í størri mun verður har, umstøðurnar eru bestar til fram-
leiðslu, t.d. viðvíkjandi infrakervi og stráfóðurgrundarlagi, umframt at festini í størri mun verða 
rikin av effektivastu framleiðarunum (dugnaligastu bóndunum).  

Fyritreytirnar og fíggjarliga grundarlagið skuldi tí verið betri fyri at gjørt ábøtur og/ella útbygt 
verandi fjós, og at byggja nýggj fjós, hjá teimum sum eftir verða í vinnuni í framtíðini. 

Hvussu stór nýggju fjósini skulu verða, hvar tey skulu liggja í landinum, hvussu nógv skal veltast 
upp úr nýggjum, og spurningurin um at leggja saman festi og samstarv millum festarar eru mál, 
sum vinnan í prinsippinum sjálv eigur at loysa, og sum eigur at tillagast ynskjunum hjá bóndunum. 

Tað sum Búnaðarstovan og Búnaðargrunnurin m.a. kunnu “stuðla uppundir” er: 1) Íløgur í størri 
fjós, og samstarv millum festarar um at byggja felags fjós, og 2) arbeiða fyri at festini sum hava 
neytahald, í størri mun verða sjálvbjargin við stráfóðri (grasi), við at fáa til vega meira slóttulendi 
til festini, harímillum at meiri verður velt upp úr nýggjum.” 
 

7.4. Studningur 

Jarðarráðið vísir m.a., at: 
“Stuðulsjáttanirnar á fíggjarlógni eru ikki grundaðar á, at nøkur miðvís ætlan er við stuðlinum 
ella hvørjum miðum, stevnt verður ímóti. Serliga tá játtanirnar minka, er tað avgerandi at hava 
eina meting um, hvar játtanin ger størst gagn. Er ætlanin við studninginum at menna vinnuna ella 
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er ætlanin at halda prísin á landbúnaðarvørum eitt sindur lægri, enn hann hevði verið uttan 
studning? 

Umleið 60% av árligu stuðulsjáttanini veður latin fyri hvønn litur av 1. floks mjólk, sum latin 
verður til mjólkarvirkið, partvís sum framleiðarastuðul og partvís sum flutningsstuðul. 

Fremsta grundarlagið undir mjólkarframleiðsluni er egin grasframleiðsla. Tað er ov lítið av 
slóttulendi til mjólkarfamleiðsluna, og skal tørvurin nøktast, má munandi meira verða velt upp úr 
nýggjum. 

Studningurin til velting er umleið 1/10 partur av tí, sum latið verður sjálvari mjólkarframleiðsluni. 
Tað er tí ein spurningur, sum er alt meira átrokandi: skal studningurin veitast til íløgur, sum 
kunnu uppbyggja vinnuna – velting – ella skal hann latast soleiðis, at mjólkarprísurin hjá brúkara 
verður 8 – 10 oyra, ella umleið 1% lægri fyri liturin. 

Hetta eru spurningar, sum allir partar; politiska valdið, jarðarfyrisiting og vinnuáhugamál 
(Bóndafelag Føroya) eiga at taka støðu til.”  

Løgtinsgrannskoðararnir bóðu í desember 2005 landsstýrismannin um hansara sjónarmið. 
Landsstýrismaðurin hevur í januar 2006 hesar viðmerkingar: 

“Endamálið við at veita stuðul til landbúnaðin er fyrst og fremst at tálma brúkaraprísum á 
føroyskum búnaðarvørum. Meginparturin av játtanini (í ár eini 75%) verður latin til mjólkar-
framleiðslu. 

Verður tað soleiðis, at mjólkarframleiðslan í størri mun verður sjálvberandi í framtíðini vegna 
stórrakstrarfyrimunir, meðan stráfóðurgrundarlagið stórt sæð ikki betrast, eigur málið at verða 
viðgjørt politiskt, t.d. í sambandi við fíggjarlógararbeiðið, um meiri stuðul skal latast til at velta 
upp úr nýggjum. Málið er tó ikki viðgjørt politisk, og eru í løtuni ongar ætlanir um at broyta 
stuðulin í so máta.”  

 
8. Roknskapargrannskoðanin 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu m.a. ansa eftir, at roknskapurin er rættur, og at tær avgerðir, 
roknskapurin fevnir um, eru samsvarandi veittum játtanum, galdandi lógum og fyriskipanum. 
Arbeiðið hjá løgtingsgrannskoðarunum byggir m.a. á frágreiðing frá roknskapargrannskoð-
anini, Grannskoðaravirkinum SPEKT, dagfest 5. juli 2005. Grannskoðarin gevur m.a 
ársroknskapinum soljóðandi átekning: 

“Víst verður til ársfrágreiðingina, har Ráðið hevur greitt nærri frá avsetingini ímóti tapi upp á 
útlán. Ráðið ásannar, at tað helst verður trupult at fáa rentur og avdráttir inn í framtíðini, og at 
tað er ein ávísur vandi fyri, at avsetingin upp á 61.700 t.kr. er ov lítil. Vit eru samdir við leiðsluni í 
roknskaparligu viðgerðini av avsetingini upp á útlán og eftirstøður”. 

Sambært grannskoðanini “hevur verið arbeitt við at gera eina fasta skipan til útrokning av 
neyðugum roknskaparligum avsetingum til møgulig tap av útlánum. Ætlanin er at gera avsetingar fyri 
ávís lán ella bólkur av lánum. Av tí at hetta arbeiði ikki er liðugt, er eins og undanfarin ár gjørd ein 
samlað avseting í roknskapinum.” 
 
Løgtingsgrannskoðararnir, 9. februar 2006 
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