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SAMANDRÁTTUR
Árið 2009 er annað heila virksemisárið hjá Umhvørvisstovuni eftir at stovnurin varð skipaður í juni
2007, tá seks ymiskir stovnar og virkisøki innan náttúru-, umhvørvis- og lendisviðurskifti vóru savnað
undir felags stjóra. Ætlanin við hesi frágreiðing er at geva eina lýsing av tí virksemi, sum er farið fram
í árinum.
Árið hevur í stóran mun verið merkt av teimum skerjingum sum fóru fram á fíggjarlógini fyri 2009 og
teimum sparingum hetta hevði við sær. Meðan 2008 var árið, har starvsfólk fysiskt fluttu saman, og
nýtt støðið og nýggjar skipanir skuldu veljast og innarbeiðast, gjørdist 2009 árið, har starvsfólk skuldu
finna seg til rættis við nýggju umstøðunum, nýggju leiðsluni og framhaldandi broytingum.
2009 gjørdist eitt tungt ár fyrst og fremst vegna munandi skerjing á fíggjarkarminum, misnøgd við
broytingar, uppsagnir og ótryggleika ímillum starvsfólkið. Fíggjarliga skerjingin merkti, at ivi varð
sáddur um tær ætlanir, sum lógu fyri at menna nýggj virkisøkir á stovninum, serliga kemikaliuøkið,
lendisskipanarøkið og náttúruverndarøkið. Fíggjarlógin 2009 merkti, at Umhvørvisstovan stóð
frammanfyri eini skerjing í nettoútreiðslujáttanini frá 24.355.000,- til 19.333.000,-, ella gott 20 %.
Skerjingin rakti stovnin sera meint, serliga tí stovnurin var í eini uppbyggingarstøðu við stórum
vónum um at fremja ábøtur.
Tá arbeiðsætlanin fyri 2009 var gjørd fyrst í árinum, var dentur lagdur á, at skerjingin ikki átti at
minka um nýskipanina av stovninum. Tørvur var á arbeiðsorku til at røkja ávísar felagsfunktiónir, sum
vóru raðfestar í nýggja stovnsbygnaðinum, serliga uppbygging av felags móttøku- og
kunningartænastu fyri allan stovnin, eins og húsavarðaruppgávuni tørvaði staðfesting av ábyrgd.
Stovnssamansetingin varð broytt við tað at deildin Náttúrusavnið varð avtikin, tá Náttúrugripasavnið
aftur varð skipað sum sjálvstøðugur stovnur 1. januar 2009. Við útskiljingini misti stovnurin stóran
part av fortreytunum til at fyrisita eina ætlaða náttúruverndarlóggávu; arbeiðið við nýggju lóggávuni
og uppbygging av náttúruverndarfyrisiting vórðu sleptar seinni í árinum.
Týðandi broytingar vórðu fyrst í árinum gjørdar í matrikul- og býarskipanarlóggávuni. Eisini eru
framdar reguleringar av gjøldum.
Av bygningsábøtum á stovninum er serliga køksøkið umvælt.
Samlaða starvsfólkatalið var við ársenda 45. Av hesum vóru 24 menn og 21 kvinnur. Ársfrásøgnin er
skipað soleiðis, at virksemið á ymisku deildunum er lýst. Í fylgiskjali 1 er nærri lýsing av virkisøkjunum
hjá stovninum.
Starvsfólk hava verið á ymiskum førleikamennandi skeiðum, m.a. einum skeiði um alment innlit.
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Fremstu avrik í 2009
Byrja scanning á tinglýsingini
Bil og persónsbók sett ígongd
Journaliseringsskipanin 360 sett íverk
Røkt av nýggju heimasíðu, t.d. veðurlagstema
Faldari við ráðum um minkan av útláti av veðurlagsgassi
Tiltak í Norðurlandahúsinum um veðurlag
Nógvar nýggjar umhvørvisgóðkenningar
Fingið umhvørviseftiransingarkanningar í eina fasta legu
Nýggj lóggáva innan matrikul- og lendisskipanir, m.a. broytt matrikulgjøld
Sakartalið á Lendi minka 20 %
Boðanes – Hoydalar ætlanin Átak og kunning við tórshavnar kommunu
Undirtøka fyri nýbygging í Hoydølum
Fotoflúgvingin eydnaðist væl - nýtt tilfar til gerð av myndakortum
Betring av fixpunktsnetinum
Adressuskráin liðug - verður nú tengd at landsfólkayvirlitinum
Nýggj digital LFY-skipan í útboð
Kunningartúr í kommunum hjá deildunum Vernd og Lendi
EMS-light tiltøk á stovninum

Størstu manglar í árinum
Náttúruverndarlógin kom ikki víðari
Ógreiðir karmar innan tilbúgvingararbeiði
Manglandi kemikaliiregulering
Gamli sakarbunkin á Lendi stórur
Frílendisætlanir í Klaksvík, Mikladali og á Sevmýru mangla framvegis
Eingangsíløtsskipanin framvegis ikki nøktandi
Gjøldini innan umhvørvisøkið ikki sett í verk
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Starvsfólk á US í 2009
Á leið 45 ársverk hava tilsamans verið í starvi á Umhvørvisstovuni í 2009. Av hesum vóru 24 menn og
21 kvinnur. Býti hevur verið nøkulunda sum ávíst í fylgjandi mynd.

2,00
4,00

14,00

6,00

Tinglýsing, fólkayvirlit,
felags og leiðsla
Lendi
Viðarv. & Fríøki

7,00
12,00

Vernd
Kort & Skráir
Gransking

Um 50 starvsfólk eru tengd at stovninum, harav 12 starvast niðursetta tíð.
Í árinum er Jóhann Lútzen, cand. comm. settur at taka sær av nýskipaðu viðskiftamóttøkuni á
stovninum. Á Lendi er Thorbjörn Lindberg, landmátari, settur í starv og fæst fyrst og fremst við
menningararbeiði. Dánjal Petur Nielsen, byggifrøðingur, er settur í tíðaravmarkað starv sum
húsavørður, kortteknari og eftirlitsfólk. Heidi Hansen arbeidi á Vernd fram til 1. apríl , tá hon fór í
barnaburðarfarloyvi. Eisini hava Eirikur Danielsen, Sjúrður Hammer, Heini Jóhannesen og Theresa
Kroager verið í tíðaravmarkaðum starvi á stovninum í 2009. Aðrir summaravloysarar og fólk í
starvsvenjing hava somuleiðis verið á stovninum í stutt tíðarskeið.
Nøkur fólk fóru úr starvi í 2009. Bjarni Hansen, landmátari, legði frá sær 1. september. Bjarni hevði
verið deildarleiðari á Lendi, men segði ta uppgávuna frá sær í 2008 og arbeiddi eftirfylgjandi sum
ráðgevi á deildini til hann legði frá sær. Eisini Marjun Guttesen, reingerðarfólk, gavst á stovninum í
heyst. Harumframt vóru tríggjar uppsagnir á stovninum í summar.
Fíggjarlógin 2009 merkti, at Umhvørvisstovan stóð frammanfyri eini skerjing í nettoútreiðslujáttanini
frá 24.355.000,- til 19.333.000,-, ella gott 20 %. Hendan skerjing rakti stovnin sera meint, serliga tí
stovnurin var í eini uppbyggingarstøðu, har vónirnar hjá starvsfólki vóru stórar til fíggjar ábøtur.
Longu tíðliga á árinum varð greitt, at starvsfólk máttu verða meira fleksibul, við at taka yvir arbeiðir
hjá hvørjum øðrum, tá tørvur er á tí. Eisini varð gjørt greitt, at um uppsagnir blíva aktuellar, varð
hugt eftir, hvussu dugnalig, effektiv, fleksibul og jalig starvsfólk vóru í arbeiðnum. Skerda fíggjarlógin
og framrokningar, sum bygdu á teir fyrstu mánaðirnar, vístu eina munandi minni inntøku enn ásett í
fíggjarlógini. Fyri at tryggja, at hvør einstøk deild fekk álvarsama boðskapin við, luttók stjórin á
deildarfundi á øllum deildum, har nærri var greitt frá fíggjarligu vandastøðuni og teimum
starvsfólkavirðum, sum høvdu týdning í metingum av starvsfólkum, um uppsagnir gjørdust aktuellar.
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Undir samstarvsnevndarfundi í juni løgdu álitisfólk fyri Starvsmannafelagslimir eina áheitan fyri
stjóran um, at betra um trivnaðin á stovninum og vístu m.a. á, at starvsfólk ikki vóru glað fyri tær
nógvu broytingarnar, sum høvdu verið og vóru. Viðgerðin av truplu støðuni endaði við at trý
starvsfólk vórðu uppsøgd undan summarfrítíðuni. Hetta hevði við sær, at fundarvirksemi í
samstarvsnevndini varð økt út á heysti og varð betur skipað. Eisini vórðu fundir við
Starvsmannafelagið og Akademikarafelagið, sum umboðaðu tey starvsfólk,ið vóru rakt av uppsøgn.
Uppsagnirnar vóru kærdar til Innlendismálaráðið og varð niðurstøðan, at tær blivu ógildaðar, vegna
tess, at ætlanarskrivið ikki var nóg ítøkiligt.

Arbeiðsbólkar
Fleiri arbeiðsbólkar eru skipaðir á stovninum við ymiskum ábyrgdarøkjum. Hesir eru:
Samstarvsnevndin
Endamálið við samstarvsnevndini er at tryggja innlit, trivnað og samstarv á arbeiðsplássinum.
Virksemið hjá nevndini er at eggja, menna og stuðla samstarvi ímillum starvsfólk og stovnsleiðslu og
verða karmur fyri hesum samstarvi. Samstarvsnevndin hevur havt 9 fundir í 2009. Stjórin er
formaður fyri bólkin.
Húsabólkurin
Húsabólkurin hevur til uppgávu at verða við til at taka avgerðir um innrætting og røkt av
bygninginum á Argjum. Dánjal Petur Nielsen, sum hevur ábyrgd av húsavarðaruppgávunum á
stovninum, er samskipari fyri bólkin.
EMS-light
Umhvørvisstovan luttekur í norðurlendskari verkætlan undir heitinum: EMS-light, ið hevur til
endamáls at seta í verk eina einfalda umhvørvisstýriskipan á virkjum í Føroyum, Íslandi og Álandi.
Í Føroyum varð verkætlanin samskipað av Atlanticon, sum hevur hildið seminar fyri luttakandi
virkjunum umframt at hava vitjað virkini nakrar ferðir. Settur er ein bólkur á US at taka sær av at seta
skipanina í verk.
Trivnaðarnevndin
Trivnaðarbólkurin hevur til endamáls at fyriskipa tiltøk, sum kunnu skapa ein góðan trivna millum
starvsfólkini á US.
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Arbeiðsbólkar 2009
Húsabólkur:
• Súsan V. Danielsen
• Dánial Petur Nielsen
• Katrin Hoydal
• Eyð Eidesgaard
• Jákup P. Joensen
EMS-light bólkur:
• Makonny Dickson
• Antines Iversen
• Dánial Petur Nielsen
• Suni Petersen
• Eyð Eidesgaard

Heimasíðubólkur
• Jóhan Lútzen
• Maria Gunnleivsdóttur Hansen
• Stein Fossá
• Katrin Hoydal
• Martin Sirkovski
• Henrik Johansen

Samstarvsbólkur:
• Jákup Pauli Joensen
• Tróndur Leivson
• Eyð Eidesgaard,
• Henrik Johansen
• Óli Johansen
• Jón B. Niclassen
• Rakul D. Lindberg
Trivnaðarbólkur:
• Lena Ziskason
• Katrin Joensen
• Martin Petersen
• Suni Mittún
• Ronnie Thomassen

Førleikamenning á US í 2009
Alment innlit

Tann 6. februar 2009 var allur stovnurin (við undantaki av starvsfólkunum á V & F) á skeiði í
lóg um alment innlit. Undirvísari var Jonhard Klettheyggj. Skeiðið var ein uppfylgjan av
skeiðnum í fyrisitingarlógini, sum varð hildið í november 2008. Umhvørvisstovan skipaði
sjálv fyri skeiðnum, sum bleiv lagt til rættis eftir tørvinum hjá stovninum.
Eftirfylgjandi niðurstøðan var, at skeiðið gav stovninum sera nógva nyttu í mun til kostnaðin.
Øll starvsfólkini fingu eina fatan av, hvat innlitslógin snýr seg um. Samlaði førleikin hjá
starvsfólkahópinum á Umhvørvisstovuni er sostatt mentur fyri ein sera lágan kostna, verður
skeiðskostnaðurin roknaður út á hvørt starvsfólk. Umhvørvisstovan kann greitt mæla øðrum
stovnum til at gera nýtslu av hesum skeiði.
Luttakarar vóru hesi: Gunnleivur Dalsgarð, Óli Johansen, Ronnie Thomassen, Jákup Pauli
Joensen, Jón Niclassen, Ivan Klein Olsen, Stein Fossá, Svanna Justinussen, BeintaNielsen,
Maria Dam, Jógvan Simonsen, Jógvan Frýdal, Tróndur Leivsson, Sunrid Torvadal, Heidi
Hansen, Katrin Hoydal, Jóhanna Olsen, Eyð Eidesgaard, Una Matras, Lena Ziskason Súsan
V. Danielsen, Mona Wang, Harriet Davidsen, Rannvá Wardum, Elisabett Vørmadal, Suni
Mittún, Leivur Sørensen og Henrik Johansson.
360

Allur stovnurin – tó við undantaki av starvsfólkunum á V & F hevur verið til skeið í
journalskipanini 360 í sambandi við, at Umhvørvisstovan tók hesa skipanina í nýtslu. Skeiðið
varð fyriskipað av Formula sum partur av tí samlaða keypinum av journalskipanini. Ongin ivi
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var um, at skeiðið var alneyðugt. Staðfestast kann eisini, at neyðugt er við støðugari
førleikamenning á hesum øki.
Fyrisitingarrættur

Petur Nielsen hevur verið á grundskeiði í fyrisitingarrætti í januar 2009. Skeiðið fór nakað
meira í dýpdina enn skeiðini í fyrisitingarlóg og lóg um alment innlit, sum Umhvørvisstovan
sjálv skipaði fyri. Skeiðið legði dent á at lýsa tað praktisku dagligu nýtsluna av
fyrisitingarrættinum. Tað var fyriskipað av DJØF, og undirvísarar vórðu leiðslan hjá danska
umboðsmansstovninum.
Planrættur 1

Petur Nielsen og Ronnie Thomassen vórðu á skeið í planrætti 16.-17. juni 2009. Skeiðið varð
fyriskipað av DJØF, og hildið í Keypmannahavn. Skeiðið miðaði ímóti at geva luttakarunum
eina fatan av grundprinsippunum í planlóggávu. Tey ymisku sløgini av planlóggávu vórðu
gjøgnumgingin í mun til fyrisitingarrættarlig prinsipp. Hóast tann føroyska planlóggávan ikki
er eins útbygd sum tann danska, byggir hon á tey somu grundprinsippini. Tí gav skeiðið
luttakarunum av Umhvørvisstovuni nøkur nýggj amboð til teirra dagliga virki.
Fra kollega til leder

Jóhanna Olsen og Súsan V. Danielsen vóru í apríl 2009 á DJØF-skeiðnum “Fra kollega til
leder”. Báðar eru vorðnar leiðari av deildum, har tær sjálvar arbeiddu áðrenn. Endamálið við
skeiðnum var at geva luttakarunum nøkur amboð til at skilja og handfara skiftið til at verða
leiðari fyri sínar fyrrverandi starvsfelagar. Eftirfylgjandi hava báðar kunnað um, at tær hava
gjørt beinleiðis nýtslu av amboðum tær fingu á skeiðnum.
Projektleiðaraskeið

Maria G. Hansen hevur verið gjøgnum eina tilgongd á projektleiðaraskeiði, sum varð
fyriskipað í Føroyum. Hon er liðug við skeiðini og hevur, eftir egnari útsøgn, fingið nógv
burturúr.
Almenna roknskaparkunngerðin

Makonny Dickson og Jógvan Simonsen hava verið á skeið í almennu roknskaparkunngerðini,
sum var fyriskipað av Gjaldstovuni. Skeiðið var viðkomandi í mun til teirra dagliga arbeiðið,
og tey hava fingið tað burturúr, sum ætlanin var.
Samskiftisskeið

Katrin Joensen og Súsan V. Danielsen hava verið á einum samskiftis- og menningarskeiði.
Skeiðið var fyriskipað av Synergi, og hildið á Hotel Føroyum tann 5. oktober 2009.
Eftirfylgjandi høvdu tær eina styttri framløgu fyri leiðslubólkinum.
De 7 gode vaner

Súsan V. Danielsen hevur í november 2009 verið á persónliga menningarskeiðnum “De 7
gode vaner”. Skeiðið varð fyriskipað av PWC, og hildið í Danmark. Eftir egnari útsøgn hevur
hon fingið nógv burturúr, sum hon kann nýta í sínum dagliga virki.
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Off-shore trygdarskeið

Maria Gunnleivsdóttir Hansen, Suni Petersen og Jákup Pauli Joensen fingu dagført sítt offshore trygdarskeið á norska skeiðsdeplinum Nutec. Trygdarskeiðið er krav hjá fólki, sum
skula umborð á boripallar.
Miljømedarbejderen 2. modul

Lena Ziskason og Una Matras luttóku á skeiði á den kommunale højskole í Grenå. Skeiði er
serliga ætla umhvørvisviðgerum.
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ÁRSFRÁGREIÐING 2009 – SKRIVSTOVUSAMSKIPANIN
Virkisøkini á Umhvørvisstovuni hava felags umsiting, sum skal tryggja, at leiðbeining og skráseting er
á høgum góðskustigi, soleiðis at stovnurin livir upp til løgtingslóg um fyrisiting.
Skrivstovusamskipanin umfatar stovnsumsiting, tinglýsing og fólkayvirlit. Innan tinglýsing verða
almennar staðfestingar av galdandi rættarviðurskiftum framdar, og innan fólkaeftirlit verður øll
persónsrelaterað staðfesting framd, (sí fylgiskjal 1).
Leiðsluráðgevi er settur við tí uppgávu, at ráðgeva stjóra og deildarleiðarum í strategiskum og
ítøkiligum málum. Virksemið umfatar fyrisitingarliga góðskutrygging av avgerðum stovnsins, eins og
ábyrgd av støðugu menningini av fyrisitingarligu mannagongdunum á stovninum.

Skrivstovusamskipan í 2009
Móttøkan

Yvirskipaða og samskipandi ábyrgd: Súsan V. Danielsen
Starvsfólk í móttøkuni: Suni, Svanna, Beinta og Jóhann
Fíggjar- og starvsfólkamál: Jógvan, Makonny, Beinta, Kurt og Súsan
Tinglýsing: Mona, Rannvá, Beinta og Erlina
Fólkayvirlit: Ivan, Svanna og Súsan
Skrivstovunæmingur: Harriet Davidsen.
Reingerðingsfólk: Emilia Dam
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Árið 2009
Skrivstovusamskipanin hevur í 2009 verið merkt av, at nógvar broytingar eru farnar fram á
stovninum og hevur hetta viðført, at starvsfólkið hevur røkt fjøltáttaðar arbeiðsuppgávur.
Ein jalig avleiðing av hesum er, at starvsfólki kennir betri til stovnsins tvørgangandi arbeiðsuppgávur.
Starvsfólkið hevur víst sera stóran fleksibilitet í arbeiðinum á stovninum og hevur víst stóran áhuga í
øllum arbeiðnum á ymisku deildunum. Árið 2009 fekk eina tunga byrjan, men við ársenda er vend
komin í. Mett verður nú at starvsfólkið trívist væl.
6 av skrivstovufólkunum eru umboðaði í ymisku arbeiðsbólkunum, sum stovnurin hevur. Hesi eru:
Makonny, Svanna, Rannvá, Súsan, Jóhann og Suni.
Við ársbyrjan 2009 var TotalView, klokkuskipanin, tikin í nýtslu á stovninum og eru vit glað fyri hesa
skipan, sum øll eru ófør at skráseta seg í. Tað er av stórum týdningi fyri móttøkuna at kunna svarað
telefonfyrispurningum so rætt og skjótt sum gjørligt.
Viðskiftasamskipari varð settur í starv á US í juni 2009, har høvuðsuppgávurnar m.a. eru at menna
viðskiftatænastuna hjá Umhvørvisstovuni. Harumframt er tað av stórum týdningi, at
innanhýsissamskifti er á høgum støði.
Eitt arbeiðsskjal er ment í samráð við starvsfólk og leiðara. Endamálið er at starvsfólk vita, hvør ger
hvat og at viðskiftafólk fáa skjót, røtt og greið boð, tá tey venda sær til okkum. Vónin er, at
arbeiðsskjali skal tryggja eina munadygga tænastu á høgum fakligum støði. Arbeiðsskjali er
dynamiskt og vil mennast so við og við.
360 journalskipanin varð sett í verk 7. september, og hevur viðskiftasamskiparin í stóran mun havt
fyrisitingaligu leiðsluna av journalskipanini. Journalskipanin vil fáa alsamt størri týdning tá m.a.
umræður at fylgja við avgreiðslutíðum og at standa fyri veitan av almennum innliti. Í 2009 vórðu 380
mál upprættaði í journalskipanini. Tað eru í løtuni 9 mál um alment innlit skrásett í 360.
Journalvegleiðing er ment.
Umhvørvisstovan hevur kunnað ymiskar stovnar um, hvussu 360 verður nýtt. Jóhann hevur lagt stóra
orku í hesa kunning.
Samanumtikið kann sigast, at 360 virkar sum ein savnandi platformur fyri ymsu dátugrunnarnar, ið
hava livað teirra egna lív og hetta er ein serstakliga spennandi tilgongd.
Viðskiftabólkarnir eru ymiskir og tørva tískil ymiskar tænastur. Ein lítil brúkarakanning avdúkaði í
høvuðsheitum at viðskiftafólk eru væl nøgd við tænastuna á tinglýsingini og matrikulinum. Bólkarnir
kunnu í høvuðsheitum flokkast í: borgarar, stovnar, fyritøkur, kommunur, politiska skipanin, bankar
og sakførarar.
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Heimasíðan
Heimasíðan hevur sera stóran ans í almenna rúminum og er tískil fremsti samskiftismiðil hjá
Umhvørvisstovuni.
Heimasíðuvitjanir tilsamans í 2009: 44.867 100%:

Januar

4116

9%

Februar
Mars

3502
4159

8%
9%

Apríl
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

3810
4141
4420
3313
4050
4657
2022
2383
3394

8%
9%
10%
7%
9%
10%
5%
7%
8%

Verksetanin av journalskipanini 360
Journalskipanin 360 varð keypt frá Formula í endanum av 2008. Tá varð avgjørt, at skipanin skuldi
implementerast á vári 2009.
Ein verkætlanarbólkur varð settur fyrst í árinum, við luttøku av Ronnie T. (form.), Mariu G., Bjarna H.,
Svannu J., og Suna M. Tá Thorbjørn L. byrjaði á US fór Bjarni H. úr bólkinum. og varð avloystur av
Thorbjørn L. Formula raðfesti arbeiðið høgt, og knýtti Margrethu Dalsgaard at verkætlanini, sum
proceskonsulentur, og Palla Hansen sum programør.
Fyrsta stigið var at gera ein nýggjan journalplan – ein sonevndan facettplan – fyri alla
Umhvørvisstovuna. Hetta merkti, at ein gjøgnumgangangandi analysa skuldi gerast av hvørjari deild
sær, har tey ymisku málsøkini vórðu bólkað í høvuðsbólkar. Samstundis vórðu tey yvirskipaðu
málsøkini fyri allan stovnin bólkaði í facettir.
Arbeiðið við facettplaninum fór fram á tann hátt, at fyrst komu deildirnar hvør sær við einum
uppskoti til bólkingar. Síðan samskipaði Ronnie T. hesar, fyri at gera tann nýggja journalplanin so
greiðan sum til bar. Frá Formula fekk Umhvørvisstovan nøkur dømi um facettplanir, ið vórðu nýtt
sum íblástur til arbeiðið.
Tilgongdin við arbeiðnum við facettplaninum gjørdist væl drúgvari enn upprunaliga ætlað, og varð
ikki liðugt fyrr enn ultimo apríl. Sambært Formula var tað ikki so løgið, at hesin parturin dróg út, tí
tey hildu tað vera umráðandi at keyparin av skipanini tók sær ta neyðugu tíðina til at kjølfesta
journalskipanina í tað umhvørvið hon skuldi virka í.
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Tá facettplanurin varð liðugur, skuldi ein journalvegleiðing gerast. Eftir at Taks hevði givið loyvi til
tað, fekk Umhvørvisstovan útflýggjað eitt avrit av teirra journalvegleiðing. Henda varð síðani tillagað
til tørvin hjá Umhvørvisstovuni, og liðug beint fyri summarferiuna 2009.
Umframt tað yvirskipaða arbeiðið við facettplaninum og journalvegleiðingini skuldi ein røð av
praktiskum tillagingum eisini gerast. Umhvørvisstovan ræður yvir tveimum grundskráum
(landsfólkayvirlitið og matrikulin), hagani data skal heintast inn í 360, meðan Taks eigur
vinnuskránna. Tí skuldi ein praktisk avtala gerast við Taks um úttrekk úr vinnuskránni. Somuleiðis
bleiv ein bygnaður gjørdur, har øll starvsfólk fingu tillutað tey rættindi í skipanini, sum svaraði til
teirra dagligu funktiónir á arbeiðsplássinum. Dentur varð lagdur á at geva nøkrum starvsfólkum so
góðar førleikar sum møguligt í skipanini, so hesi síðan kundu læra frá sær til starvsfelagarnar.
Tekniskt skuldi 360 somuleiðis tillagast til ta eksisterandi matrikulmálsjournalina, so møguligt er at
gera uppslag í henni ígjøgnum 360. Hesum arbeiði stóð Formula (Palli Hansen) fyri, í tøttum
samstarvi við Thorbjørn L.
Í princippinum var klárt at verkseta nýggju journalskipanina ultimo juni. Men orsakað av, at hetta lá
ov nær summarferiuni varð tað ikki hildið at vera ráðiligt at gera eina so munandi broyting í
arbeiðsgongdunum. Verksetanin av 360 varð tí útsett til seinnu helvt av august mánaði. Orsakað av
ymiskum viðurskiftum, sum ikki høvdu nakað beinleiðis samband við journalskipanina, varð
verksetanin útsett til byrjanina av september.
Umhvørvisstovan tók 360 í nýtslu tann 7. september 2009. Ítøkiliga fór verksetanin fram á tann hátt,
at Margreta Dalsgaard undirvísti øllum starvsfólkunum í skipanini, deild fyri deild. Hareftir hevði hon
eina sonevnda “floorwalking”, har hon var inni á teim ymisku deildunum í eitt ávíst tíðarskeið, og
lærdi fólk um skipanina.
Tá skipanin varð tikin í nýtslu, var Ronnie T. liðugur við sína uppgávu sum projektleiðari. Jóhann L.,
sum varð byrjaður í starvinum sum viðskiftasamskipari í mai 2009, fekk síðan fyrisitingarliga ábyrgd
av journalskipanini. Suni M. røkir uppgávuna sum journalleiðari, sum partur av hansara starvi í
móttøkuni.
Eftir at journalskipanin varð tikin í nýtslu, hevur verið arbeitt við at avslutta øll mál í DocuLive, fyri
síðan at leggja hesi inn í 360. Somuleiðis varð avgjørt, at øll aktiv matrikulmál – sum liggja í eini aðrari
journalskipan – skuldu flytast í 360 eftir árligu sakargjøgnumgongdina fyrst í 2010. Á teknisku síðuni
hevur støðugt samskifti verið millum Umhvørvisstovuna (Jóhann L. og Thorbjørn L.) og Formula (Palla
Hansen), til tess at rætta feilir í skipanini og loysa tekniskar spurningar í sambandi við umsitingar av
matrikulmálum í nýggju skipanini.
Samanumtikið hevur arbeiðið við journalskipanini 360 verið sera umfatandi, og merkt ein stóran part
av arbeiðinum hjá fyrisitingarliga ráðgevanum í 2009, fram til september mánað. Arbeiðið er stórt
sæð eydnast til fulnar, og við ársenda 2009 var skipanin fult virkin fyri øll nýggj mál, sum komu inn á
stovnin. Áherðsla skal leggjast á, at samstarvið við Formula (Margretu Dalsgaard og Palla Hansen)
hevur verið fyrimyndarligt, har allir ávegis trupulleikar hava verið loystir so hvørt. Við ársenda 2009
varð journalskipanin enn ikki formelt handað Umhvørvisstovuni, tí arbeiðið við at rætta feilir og gera
tekniskar tillagingar, ikki var heilt liðugt.
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Bókhald
Í 2009 er tað í høvuðsheitum hetta, sum er hent á roknskaparøkinum:
Avgreiðsla av kreditorrokningum
Avgreiðsla / inntøpping av debitorrokningum, bæði fyri vanligt- og inntøkufíggjað virksemi,
og debitorrøkt
Góðkenning av FIGS journalum
Kassauppgerðir
360
Leysar lønir (WEB-løn)
MVG uppgerðir
Starvsfólkamál
Rættlestur
Makonny avloyst í móttøkuni / Jógvan avloyst við kassan í tinglýsingini.
Mánaðarligar eftirkanningar
Tolling
Alt bókhaldsrelaterað arbeiði er savnað á einum staði, tað vil siga, at arbeiði er nógv betur
samskipað. Tað hevur stóran týdning í samskiftinum millum deildirnar, at tey vita, hvønn tey skulu
venda sær til, tó vanta greiðari mannagongdir viðvíkjandi rokningum hjá Lendi, sum eru knýttar at
360. Arbeitt verður við málinum.
Harumframt flutti bókhaldið í september mánaði í nýmótans hølir, sum okkum dáma sera væl, og er
tað eisini gott at koma nærri at hinum deildunum. Tað merkist, at vit meira og meira koma hvørjum
øðrum við, sum ein eind.

Fígging

Umhvørvisstovan umsitur hesi stovnsnr.:
151100

Vanligt virksemi

149270

Tinglýsingargjøld

149240

Løga

149900

Inntøkufíggjað virksemi
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Konto 151100 Vanligt virksemi:

Í fíggjarlógini fyri 2009 varð játtanin til US minkað munandi samanborið við 2008. Nettojáttanin fyri
2009 fór frá 24.355.000,- í 2008 til kr. 19.333.000,-. Av hesum var kr. 17.800.000,- ætla til lønir, kr.
7.005.000,- til annan rakstur. Inntøkurnar vórðu hækkaðar við kr. 1.500.000,- og settar til kr.
5.472.000,-. Við hesum givnu fortreytum, varð budgettið lagt í byrjanini av 2009. Tað gjørdist tó
rættiliga skjótt greitt, at inntøkurnar helst ikki komu at halda við tað at hækkaðu gjøldini fyri
matrikulmál ikki blivu effektiv beinanvegin, tí hækkaðu gjøldini vóru bert galdandi fyri nýggj mál.
Harafturat kom at ætlað kunngerð um gjøld fyri umhvørvisgóðkenningar ikki varð sett í gildi og at
virksemið í samfelagnum minkaði yvurhøvur.
Sum summari nærkaðist gjørdist greitt, at tað helst komu umleið kr. 1,5 til 2,0 mió. at vanta í á
inntøkusíðuni og munandi niðurskurður var tí gjørdur á budgettinum, soleiðis at javnvág kom í
ímillum útreiðslur og inntøkur. Í juli mánaði byrjaði tó vend at koma í inntøkumyndina. Fleiri stór
matrikulmál vórðu avgreidd, og síðani tá var ein støðug gongd við hækkandi inntøkum. Óvissan var
tó stór og í oktobur mánaði fekk Umhvørvisstovan eina nettoeykajáttan uppá kr. 300.000,- Hetta
varð gjørt soleiðis, at útreiðslusíðan varð lækkað við 500.000,- og inntøkusíðan var lækkað við kr.
800.000,-. Hetta hevði við sær at samlaða nettoútreiðslujáttanin í 2009 gjørdist 19.633.000,-.
Vit mugu nú staðfesta, at inntøkumyndin ikki var lineér í árinum. Í fyrra hálvári vóru inntøkurnar sera
lakar, men síðani kom rættilig gongd á, og tí kann vera hugsandi, at myndin verður á leið tann sama í
2010. Nú árið er farið, kann staðfestast, at útreiðslurnar vórðu góðar 25 mió. og inntøkurnar góðar
5.23 mió. tvs., at netto útreiðslurnar av vanliga virkseminum var kr. 19,77 mió.
Niðanfyri sæst eitt yvirlit yvir tær broytingar í fíggjarjáttanini, sum eru farnar fram. Byrjunarætlanin
vísur umbønina um fíggjarjáttan, sum var áleið sama upphædd sum Umhvørvisstovan hevði havt í
2008. Talvan vísur eisini tær broytingar, sum fóru fram í Løgtinginum, tað fíggjarlóg, sum var samtykt
og tað eykajáttan, sum var givin.

Játtanaryvirlit
Konto 151100 Umhvørvisstovan
Heiti
11. Lønir v.m. J

Byrjunarætlan Broytt í Tinginum Fíggjarlóg Eykajáttan Játtan 2009
19465000
-2999000 17800000
0 17800000

14. Keyp av vørum og tænastum J

6536000

-949000

5100000

-500000

4600000

15. Keyp av útbúnaði, netto J

1461000

-151000

1047000

0

1047000

874000

-24000

850000

0

850000

17. Avskrivingar o.a. J

5000

0

5000

0

5000

19. Ymsar rakstrarútreiðslur J

3000

0

3000

0

3000

-1500000 -5462000

800000

-4662000

-10000

0

-10000

-5623000 19333000

300000

19633000

16. Leiga, viðlíkahald og skattur J

21. Søla av vørum og tænastum J
63. Vanligar flytingarinntøkur J
Tilsamans
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-3962000
-10000
24372000

0

Stovnsnr. 151100 er meginjáttanin hjá stovninum og verður spjadd út til øll tey fyrisitingarøkir sum
Umhvørvisstovan hevur ábyrgd av. Serliga á økjum innan Viðarvøkstur & Frílendi og innan Gransking
er virksemið tó í stóran mun eisini skipað sum inntøkufíggja virksemi. Inntøkur av tinglýsingargjaldi
eru á serstakum stovnsnummari.
Rakstraryvirlit 2009

Skrivstova Lendi

Fríøki

Vernd

Kort & Skráir
Gransking Íalt

Fíggjarlóg

11 Lønir
4 Vørur og tænastur
15 Útbúnaður
16 Leiga v.m.
17 Avskrivingar o.a.
19 Ymsar rakstrarútr.
Útreiðslur íalt

5640792
2757621
1009300
6620

4614400
472897
12553
55444

1738474
346629
640
155486

3253063 1460474
551606 1376462
0
38904
0
22225

9414333

0
5155294

1535
2242764

3804669 2898065

1121703 17828906 17800000
335070 5840285 4600000
0 1061397 1047000
36109
275884
850000
5000
1535
3000
1492882 25008007 24305000

Inntøkur íalt

-385029 -3369409

0

-75500 -1099161

-47110 -5233594 -4672000

Netto íalt

9029304

2242764

3729169 1798904

1445772 19774413 19633000

1785885

Niðanfyri eru vístar lønir mótvegis aðrar útreiðslur fyri fíggjarárið 2009 og vísur hetta at
lønarparturin er gott 73 % av samlaðu útreiðslunum á Umhvørvisstovuni.

Lønir og aðrar útreiðslur á vanliga rakstrinum, t.v.s. konto 151100.

Aðrar útreiðslur;
6.505,000; 26,76%

Lønir; 17.800.000
73,24%
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Konto 149270 Tinglýsing
Hendan konto umfatar tær inntøkur sum stava frá tinglýsingaravgjøldum. Í 2008 vóru flestu
tinglýsingargjøld hækkaði og setti Fíggjarmálaráðið tí inntøkumetingina til 30 mió. Hetta vísti seg tó
ikki at halda og var inntøkan av tinglýsing í 2009 kr. 18.951.529,- tá árið var av. Inntøkurnar fyri
tinglýsing eru ikki undir ræði hjá Umhvørvisstovuni, men fara beinleiðis til landskassan.
Konto 149900 Inntøkufíggjað virksemi
Hetta virksemið umfatar serliga søluvirksemið á Viðarvøkstri & Frílendi og verkætlanir innan
Gransking.
Fleiri verkætlanir eru í gongd í løtuni. Av stórum verkætlanum kunnu nevnast AMAP og POP’er, sum
hava útlendska fígging. Harumframt er m.a. ein verkætlan fyri Tórshavnar kommunu.
Felags fyri allar verkætlanirnar (bæði føroyskar og útlendskar) er, at fíggingin kemur uttanífrá, t.v.s.
at tær ikki eru knýttar at vanliga rakstrinum á stovninum.
Konto 149240 Íløgujáttan
Umhvørvisstovan fekk í 2009 eina íløgujáttan á kr. 1,5 mió. Hetta er brúkt til ábøtur á bygningin á
Traðargøtu 38, t.d. umvæling av taki og vindeygum, innrætting av køks- og kantinuøki v.m.

Samlaðar útreiðslur og inntøkur fyri Umhvørvisstovuna í 2009 (øll stovnsnr.)

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Útreiðslur
Inntøkur
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Yvirlit yvir útreiðslur og inntøkur og íløgur hjá Umhvørvisstovuni í 2009
Skrivstovusamskipan
(íroknað tinglysing
og LFY)
Vanligur rakstur
(stovnsnr.
151100):
Útreiðslur
Inntøkur

Netto vanligur
rakstur

Lendi

Frílendi

Vernd

9.414.333
-385.029

5.155.295
3.369.409

2.242.764
-

8.809.509

1.716.251

Inntøkufíggjað
virksemi
(stovnsnr.
149900):
Útreiðslur
Inntøkur

Kort &
Skráir

Gransking

3.804.668
-332.885

2.898.065
1.099.161

1.492.882
-47.110

25.008.007
-5.233.594

2.282.840

3.469.383

1.797.364

1.382.507

19.774.413

1.386.707
1.386.707

334.747
-334.747

594.861
-594.861

2.316.342
-2.316.342

Íløgujáttan 2009
(Stovnsnr. 149240)
Inntøkur tinglýsing
(Stovnsnr.
149270):

Íalt

1.500.000

-18.951.529

-18.951.529

Tinglýsing
Tinglýsing hevur verið fyrisitið av danska Domstolsstyrelsen fram til 2006. Tann 1. februar 2006 kom
tinglýsing undir Innlendismálaráðið, fyri síðani 1. juni 2007 at gerast ein partur av Umhvørvisstovuni.
Virksemið hevur sum endamál at føra øll skjøl viðvíkjandi ognum inn í dagbók og tingbók eftir føstum
reglum, serliga samsvarandi Ll. um tinglýsing frá 16. august 1962.
Arbeiðsgongdin innanfyri tinglýsing, hevur gingið væl. Avgreiðslutíðin fyri innkomin skjøl verður
hildin innanfyri teir 10 dagarnar ein part av árinum, sum lógin sigur, men frá september til desember
hevur verði trupult at hildið ásettu freistina.
3 tinglýsingarmál eru viðgjørd av Føroya Kærustovni í árinum. Hesi snúgva seg um ein avvístan
hjúnarsáttmála, eina navnabroyting í einum felag, og eitt lán, sum varð burturvíst.
Arbeiðsgongdin á Tinglýsing hevur verði serliga merkt av at skanningin, sum byrjaði 14. september
hevur tikið nógva orku og at tað krevur nógv arbeiði og nógva tíð við at skanna. Ein mannagongd er
gjørd.
Við ársenda 2009 skuldu strikukotur koma og metingin er, at tað skal verða lættari at skanna, men
enn eru strikukoturnar ikki komnar og kunnu vit tískil ikki gera eina meting um hetta.
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Ein analysa, gjørd av Deloitte av tí donsku innskanningini av tinglýsingartilfarinum, vísti, at tær 2.1
mió. aktmappurnar krevja 215 ársverk. Hjá okkum eru 31.500 aktmappur og lættliga umroknað vil
tað siga, at vit skulu brúka 3.23 ársver til innskanningina. Hetta er einans innskanningin – tað at
knýta skjølini til rætta dokumentið í skipanini, er ikki við í hesi meting.
Tinglýsingin hevur ruddað í gomlum avlýstum skeytum frá 1963 til 1991. Higartil eru umleið 20
arkiveskjur klárar til Landsskjalasavnið. Enn eru nógv skjøl eftir at rudda upp í, skjølini á TLS eru ymisk
hvussu leingi tey skulu liggja í arkiv fyri síðani at blíva koyrd á brennistøðina ella Skjalasavnið.
Nýggj bil- og persónsbók er sett í gerð og hevur Atlantstøkni fingið arbeiðsuppgávuna at menna hesa
skipan sum væntandi verður liðug í januar 2010.
Tinglýsingin og Lendi hava havt eitt tætt samstarv í 2009, við at rætta í eigaraviðurskiftunum á øllum
matrikkulnummurum á Føroya Landi, soleiðis at Lendi og Tinglýsingarskipanin vísa somu eigarar, og
væntast at hetta arbeiði verður liðugt í 1 Q 2010, og vænta vit eitt framhaldandi gott samstarv við
Lendi í 2010.
Tal á skjølum innkomin til Tinglýsingar:

Samanteljing
Tinglýst leysafæ

Samanteljing
Ognarheimildarskjøl
Lániskjøl
Onnur Skjøl
Avlýst

2009

2008

2007

2139

3646

5317

2009

2008

2007

1943

5247

2621

2768

5317

3449

2242

7797

7551

1957

-

-

Inngjaldið av tinglýsingargjøldum var í 2008 broytt, soleiðis at inngjaldið fór frá at hava verið tengt at
játtanini til tinglýsing til at fara á annað stovnsnummar. Løgtingslógirnar løgtingslóg nr. 76 frá 17. mai
1994 um tinglýsingargjøld v.m. og løgtingslóg nr. 8 frá 28. februar 2006 um tinglýsingaravgjald, vórðu
broyttar 2. og 10. juni 2008. Hetta so, at tinglýsingargjaldið hækkaði úr kr. 100 upp í kr. 1000.
Samstundis varð eisini broytt, at veðbrøv o.t. skuldu rinda eitt hálvt prosent av veðtryggjaðaðu
upphæddini í tinglýsingaravgjaldi. Hetta merkti, at veðbrøv nú eru javnsett við ognarheimildarskjøl
(t.d. skeyti) í sambandi við útrokningina av tinglýsingaravgjaldinum.
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Inngjaldið var í 2009 kr. 18.562.352,00 Hetta er nakað minni enn roknað varð við, tá
tinglýsingargjaldið varð hækkað. Inntøkan fyri avrit av skjølum frá Tinglýsing var í 2009 60.144,00.

Landsfólkayvirlitið
Landsfólkayvirlitið flutti í juni mánað 2007 úr Innlendismálaráðnum inn á Umhvørvisstovuna úti á
Argjum. Arbeiðið við at umleggja Landsfólkayvirlitið, soleiðis at fyrisitingin verður skipað eftir nýggju
lógini, er í gongd. Ein verkætlanarleiðari varð í novembur 2008 settur til at standa fyri eini nýggjari
digitalari skipan fyri landsfólkayvirlitið.

Í 2009 var arbeiðið at gera eina nýggja landsfólkayvirlitsskipan boðið út, og hevði LFY kunnandi fund
um ta nýggju skipanina og inn komu 4 tilboð.
Ein arbeiðsbólkur varð settur, og um 1. oktober var avgjørt at velja P/F Elektron sum veitari av tí
nýggja skipanini.
Fyrireikingararbeiði varð gjørt í 2009 og byrjar menningararbeiðið av álvara í januar 2010.
Fyrireikingararbeiðið verður gjørt í verandi skipan, sum eitt slag av yvirbygnaði til verandi skipan,
uttan at broyta / menna verandi skipan. Arbeiðið fevnir um
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1. Betri skráseting av ættarsambandi, sum í verandi skipan ikki er eftirfarandi. Arbeiðið snýr seg
um at skráseta føði- og dópsfráboðanir aftur í tíðina. Arbeiðið er partvís steðgað upp vegna
manglandi arbeiðsorku.
2. Skráseting av bústaði aftur í tíðina, sum er ein avleiðing av broyting í lóg um
arbeiðsmarknaðareftirløn. Hetta arbeiðið verður gjørt samstundis sum upplýsingarnar skulu
latast Taks, og er sjálvt skrásetingararbeiðið ikki serliga krevjandi, og verður gjørt so við og
við tey komandi árini.
3. Skráseting av L-tali hjá øllum persónum í LFY. Arbeiðið gongur væl, sjálvt um vit ikki
beinleiðis kunnu fáa hesa skipan at rigga 100% fyrr enn tann nýggja skipanin er gjørd. So
talan er um eitt menningararbeiði, sum er partur av tí nýggju skipanini, samstundis sum vit
implementera hetta í verandi skipan (datavask), soleiðis at allar adressur kunnu flytast frá
verandi til nýggju skipanina við árslok 2010.
Kommunufeløgini vóru á kunnandi fundi tann 2. juli, og avtalað varð, at vit seta ein arbeiðsbólk til at
samskipa LFY og tey kommunalu fólkayvirlitini. Bólkurin verður settur í næstum, og hevur
kommunufelagið ábyrdina av at kalla inn til fund.
Kirkjuráðsval var í november og vóru broytingar í mun til onnur kirkjusráðsval við tað, at nýggj lóg
um kirkjuráðsval er komin í 2009 og gav tað ávísar trupulleikar, m.a. vildu tey hava vallista liggjandi
frammi, men dátueftirlitið segði nei, við teirri grundgeving, at talan var um viðkvæmar upplýsingar,
um kirkjustøðu hjá fólkið.
Val var eisini í 2009 um trúnarvingarlógina og gekk tað uppá stás.
Eisini hevur Landsfólkayvirlitið svarað umleið 3200 fyrispurningum um bústað, umleið 390
fyrispurningum frá Føroya Skiftirætti i sambandi við fráboðan um andlát, umleið 70 fyrispurningum
frá Almannastovuni í sambandi við pensjónir, og umleið 100 fyrispurningar frá Taks í sambandi við
AM-pensiónir. Skrivaðar eru umleið 90 váttanir til lesandi í DK fyri frítøku av herskyldu, umleið 20
váttanir til lesandi til brúk til umsókn um SU, umframt aðrar váttanir av ymsum slagi, t.d. váttan um
ógiftan persón (skrásettur ógiftur í LFY) og váttan um ríkisrætt (skrásettur í LFY) v.m.
Eitt sindur av iva hevur verið um, hvørt tað loysir seg at senda rokningar út fyri stakar fyrispurningar,
við tað at Føroya Gjaldstova hevur viðmerkt, at upphæddin er so lítil, at tað er ivasamt, um tað nú
loysir seg, eins og teir settu spurnartekin við, um tað nú er heimild í lógini, sum kom í gildi 01.
oktober 2007. Grundað á siðvenju hava vit tó hildið fram at krevja inn, so rokningar á umleið
kr.163.648,00 eru sendar út fyri alt 2009.
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Yvirlit yvir skrásetingar hjá Landsfólkayvirlitinum:
Samanteljing

2006

2007

2008

2009

Føðing
Andlát

673

677

664

607

430

389

386

398

Navnagáva

700

676

686

588

Gifting

322

246

351

292

Fráskilnaður

74

76

73

74

Sundurlesing

18

12

19

11

535

464

602

476

40

15

39
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Broyting í fólkakirkjustøðu

171

249

322

328

Ríkisrættarlig støða

161

179

210

164

Flyting innan somu kommunu

4299

7126

4084

4386

Flyting innanoyggja

1541

1686

1692

1608

Flyting til Føroya úr útlondum

1487

1601

1612

1410

Flyting úr Føroyum til útlond

1590

1713

1551

1697

Broyting í familjurelatiónum

72

33

71

56

Broytt p-tal

34

34

64

110

1

134

6

2

90

726

127

139

590

109

644

695

60

3

72

76

1540

995

557

103

Navnabroyting
Adoptión (ættleiðing)

Striking av p-tali
Rætting av navnaupplýsingum uttan skjal
Stovnan avfyribils p-tølum
Striking av núverandi bústaði
Rætting av fyrrverandi bústaði
Rætting av núverandi bústaði
Tilsamans

9548
14428

17143

13832

22795

Temadagur
Í 2009 hevði skrivstovusamskipanin ein tema dag í skúlanum á Hvítanesi, har vit fingu Jógvan
Fríðriksson, bisp, at halda ein fyrilestur fyri okkum um jaligheit og at móttaka møguleikar v.m.
Eftir at hava havt temadag fyri starvsfólkinum á skrivstovusamskipanini, hevði verið viðkomandi at
lagt okkum í huga, okkurt av tí, sum bispur segði.
“Besta tilfeingi, sum er á einum arbeiðsplássi, er fólkið sjálvt. Tað er persónurin, sum ber fakið og ikki
fakið sum ber persónin”.
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ÁRSFRÁGREIÐING 2009 – KORT OG SKRÁIR
Manning
Á deildini starvaðust við ársbyrjan:
Martin Sirkovsky, sum tekur sær av kortlegging, uppmáting, teldum og forritum.
Kurt A. Madsen, sum er projektleiðari fyri uppbygging av nýggjum landsfólkayvirliti. Harumframt
tekur hann sær av øðrum skráum á stovninum.
Stein Fossá, sum umframt at vera leiðari á deildini, eisini tekur sær av geodætiska grundarlagnum,
landsadressuskránni, forritum og kortlegging.
Tann 15. apríl byrjaði Dánjal Petur Nielsen á deildini. Hann hevur arbeitt 40% á Kort og Skráum, 40%
á Vernd og 20% sum húsavørður. Arbeiðsuppgávurnar á deildini hava verið uppmáting og
kortlegging. Av tí, at talan var um eitt fyribilsstarv, endaði starvssetanin 31. desember 2009.

Geodetiska grundarlagið
Ein rættiliga stórur partur av arbeiðsorkuni hjá deildini er í 2009 brúktur til at bøta um geodætiska
grundarlagið í landinum, t.v.s. fixpunktini. Hetta arbeiðið er gjørt í tøttum samstarvi við Kort- &
Matrikelstyrelsen (KMS), DTU Space (fyrr Danmarks Rumcenter) og Landsverk.

Permanenta referencustøðin
Tann 23. januar 2009 byrjaði okkara permanenta referencustøð á US at senda RTK radiosignalir við
35 watt styrki. Støðin sendir alla tíðina dag sum nátt, og tað merkir, at tað ikki er neyðugt at uppseta
sína egnu basisstøð, tá uppmátingar skulu gerast í Tórshavnarøkinum.
Til ber hjá øllum, sum gera gps uppmátingar í økinum, at brúka støðina og fleiri fyritøkur brúka eisini
støðina til teirra uppmátingar.
Síðani september 2008 eru dátur frá okkara permanentu referencustøð innsavnaðar og sendar KMS,
har hesar verða kannaðar og goymdar saman við líknandi dáta frá 8 referencustøðum í Danmark.
Ætlanin er, at okkara referencustøð skal vera við í einum Europeiskum samstarvi, sum nevnist EUREF
(http://www.epncb.oma.be/) og sum umfatar referencustøðir frá meira enn 30 londum. Hesar dátur
fara at kunna siga, hvussu Føroyar flyta seg og um tær søkka ella hækka.

Nivellement
Vit hava sett nógv nýggj nivellementspunkt í sambandi við trigonometriskt nivellement. Fyri hvønn
kilometur á strekkunum Eiði – Tórshavn og Sørvágur – Klaksvík eru punkt sett. Somuleiðis eru
nivellementspunkt sett í tunlunum.
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Allan juni mánað hava 4 – 5 fólk frá KMS koyrt runt við serútgjørdum bilum og gjørt motoriserað
trigonometriskt nivellement. Nivellementið er framt á tann hátt, at hæddin verður yvirførd við at
sikta millum bilarnar. Í lastini á bilunum er ein totalstøð. Meðan mált verður, standa bilarnir stillir og
av tí at hol eru í lastini, ber til at seta stativið niður á vegin. Tá so uppmátingin er gjørd, koyrir aftari
bilurin framum, umleið 200 m, og uppmátingin verður endurtikin. Tá komið verður framvið
fixpunktum, verður eitt stadie uppsett í punktinum og uppmátingin gjørd. Allar uppmátingar verða
gjørdar á tann hátt, at fyrst verður eitt longri strekki mált og síðani verður mátingin endurtikin
hinvegin, fyri á tann hátt at finna møguligar feilir. Mátingarnar frá báðum bilunum fara beinleiðis í
eina teldu í tí eina bilinum, soleiðis at fyribilsútrokningar verða gjørdar á staðnum.
Fólkini frá KMS sum luttóku í uppmátingunum vóru:
Palle Nielsen, Holdleder/ Landmålingstekniker
Jann Gilkrog, Målemedhjælper
Louise Corneliussen, Projektleder/ Landmålingstekniker
Lene Sørensen, Landmålingstekniker
Kennet Daae Jensen, Målemedhjælper
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Sambært upplýsingum frá KMS, skal roknast við, at neyvleikin á motoriseraða nivellementinum
millum punktini í Sørvági, á Eiði, í Klaksvík og Tórshavn, er betri (t.v.s. minni) enn 1 cm.
Um úrslitið frá nivellementinum verður samanborið við gomlu hæddirnar á fixpunktunum sæst, at
feilurin á gomlu punktunum, ikki óvæntað, liggur millum 0 og 10 cm. Meiri óvæntað vísir úrslitið
eisini, at øll fixpunktini í Vágum liggja 20 – 30 cm ov lágt í mun til punktini á Streymoynni.

10 km net
Í seinnu helvt av 2009 fór US undir at uppmáta eitt 10 km fixpunktsnet fyri alt landið. Uppmátingin
fór fram á sama hátt, sum KMS ger slíkar mátingar í Danmark, við at 4 gps’arar vóru settir upp í senn
at mála í 6-8 tímar. Mátingin varð gjørd sum statisk gps-máting, har minst 2 ymiskar uppstillingar
skuldu gerast í hvørjum punkti. Uppmátingin av 10 km netinum byrjaði tann 17. august 2009 og
endaði tann 15. desember 2009 og tók sostatt 4 mánaðir.

10 km netið

Fyrireiking til uppmáting av 10 km neti

Nú alt landið er uppmált, skulu bæði KMS og US gera útrokningarnar og sammeta úrslitini. Tá úrslitið
fyriliggur, verður 10 km netið grundarlagið fyri øllum framtíðar uppmátingum.
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Tyngdarmátingar
Fyri at kunna gera neyvar hæddarmátingar við gps-tólum, er neyðugt at hava eina neyva geoidu fyri
Føroyar. Geoidan sigur einum gps’ara, hvussu nógv hæddin skal rættast, soleiðis at hæddin til
sjóvarmálan verður røtt. Við gomlu geoiduni hevur ikki borið til at gera neyvar gps hæddarmátingar í
Føroyum. Hæddarfeilurin stavandi frá gomlu geoiduni hevur verið um 30 cm.
Á heysti 2009 hava 2 fólk frá DTU Space, Gabriel Strykowski og Stine Kildegaard Poulsen, gjørt 70
tyngdarmátingar í Føroyum, saman við fólki frá US. Uppmátingarnar vóru gjørdar í tíðarskeiðunum 8.
– 15. august 2009 og 14. – 16. oktober 2009. Endamálið við tyngdarmátingunum er at gera eina
neyvari geoidu fyri Føroyar.

Sjálv tyngdarmátingin verður gjørd við einum tóli sum nevnist eitt gravimeter (sí myndir) og
staðsetingin verður gjørd við gps.

Gjøgnum árini eru nógvar tyngdarmátingar gjørdar í Føroyum. Serliga nógvar mátingar á landi vóru
gjørdar í 1960’unum og 1970’unum og mátingarnar, ið nú eru gjørdar, eru fyri at útfylla tey hol, sum
hava verið. Roynt hevur verið at leggja mátingarnar soleiðis til rættis, at ein tyngdarmáting hevur
verið fyri hvønn 5 km x 5 km. Punktini, sum vóru máld í 2009 síggjast sum reyðir prikkar á
Føroyakortinum. Grønu prikkarnir vísa punkt, ið áður eru máld.
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Niðanfyri sæst ein partur av úrslitinum av tyngdarmátingunum:

Næsta stigið verður, at DTU Space roknar eina nýggja geoidu fyri Føroyar. Umframt at brúka
tyngdarmátingarnar til hetta, skal DTU Space eisini brúka úrslitið av nivellementinum og ein digitalan
hæddarmodell (50 m x 50 m grid), sum US hevur latið DTU Space.

Fotoflúgving 2009
Mangan hevur verið trupult at fáa loftmyndir av Føroyum, tí tað má vera av allarbesta veðri - bláur,
skýfríur himmal. Í 2008 var ein roynd gjørd, men tá mátti flogfarið fara avstað aftur uttan at hava
fingið eina tí einastu mynd.
Loftmyndir verða brúktar at gera kort eftir. Ymisk kort kunnu gerast úr loftmyndum, tey mest vanligu
kortini eru teknisk grundkort og myndakort (ortofoto).
Týsdagin 12. mai varð avgjørt, at senda boð eftir flogfarinum Beechcraft King Air B200 hjá COWI A/S,
sum tá júst var liðugt við eina størri fotoflúgving í Skotlandi og sama kvøldið lendi tað í Vágum.
Mikudagin 13. mai byrjaði fotoflúgvingin, men henda dagin var bert veður til myndatøku vestanfyri
og sunnanfyri. Tá vórðu myndir tiknar av bygdum øki í Suðuroy, Vágoy, Vestmanna, Kvívík, Leynum
og á Eiði.
Hósdagin 14. mai var skýggja og varð flogfarið standandi í Vágum allan dagin.
Fríggjadagin 15. mai batnaði veðrið, og tá eydnaðist at taka myndir av bygdum í Eysturoynni. Eisini
vórðu myndir tiknar í Tórshavn, men tíverri vóru hesar ikki heilt í lagi, tí skýggj órógvaðu.
Avgerð bleiv tikin um at royna enn ein dag - leygardagin - og tann avgerðin skuldi vísa seg at vera
røtt, hóast veðurforsagnirnar ikki vóru av teimum allarbestu.
Leygardagin 16. mai seinnapartin hvurvu øll skýggj og tað eydnaðist at bæði taka Havnina umaftur og
Klaksvík.
Allar myndirnar, flogfarið higartil hevði tikið, vóru í lágari hædd t.v.s. 2 km, men aftaná at myndirnar í
Klaksvík vóru tiknar, fór flogfarið upp í 6 km hædd og hagani eydnaðist flogfarinum at taka myndir av
næstan øllum landinum í frálíkari góðsku. Einastu støð, har tað ikki eydnaðist at fáa myndir í 6 km
hædd var í pørtum av Fugloy, Svínoy og Viðoy.
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Gjøgnum tíðirnar hava nógvar royndir verið gjørdar at taka høgar myndir av øllum landinum.
Næstseinast hetta varð gjørt, tók tað 3 ár: 1982, 1983 og 1984. Og seinast hetta var gjørt, vóru
myndir tiknar í 2000, 2002 og 2004, men tá eydaðist ikki at fáa myndir í Sandoy og Suðuroy.
Men leygardagin 16. mai 2009 kl. 13 - 19 eydnaðist at fáa høgar myndir av næstan øllum landinum,
umframt lágar myndir av bæði Tórshavn og Klaksvík.
Á myndunum niðanfyri sæst yvirlit yvir høgu og lágu flúgvingina.

Høg flúgving í 6 km hædd. 40 cm pixel.

Lág flúgving í 2 km hædd. 14 cm pixel.

Eitt, sum er sermerkt við fotoflúgvingini í 2009 er, at hetta er fyrstu ferð, at myndirnar eru tiknar við
digitalum myndatóli. Haraftrat er hetta fyrstu ferð, at kommunurnar hava verið við til at fíggja lágu
flúgvingina. Kommunurnar hava tí fingið fløgur við myndatilfarinum.

Kortlegging
Nýggj telda og stýriamboð eru keypt til úttekningartólið. Umframt at teldan er minni og arbeiðir
skjótari, er størsti fyrimunurin, at nýggja teldan er ljóðleys.

Grundkort
Grundkort eru gjørd hesi støð í árinum (stødd í hektarum):
Skálabotnur – 90 ha.
Omanfyri Runavík – 20 ha.
Norður um Fjall á Borðoynni – 87 ha.
Hvalbiartunnilin – 62 ha.
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Myndakort
Eftir at vit tann 13. juli 2009 móttóku teldutøku flogmyndirnar frá fotoflúgvingini, var fari undir
skráseting av teimum í okkara skipanum. Rættiliga stórt arbeiði er farið við at útvelja og uppmáta
passpunktir, soleiðis at farast kann undir at gera myndakort av øllum landinum eftir høgu
myndunum. Enn mangla onkrar smávegis uppmátingar og tá tær eru lidnar, verða úrslitini send A/S
Cowi, sum so ger aerotriangulatión og absolut-orienterar stereomyndirnar. Tá tað er gjørt, er klárt
hjá okkum at fara í gongd við at gera myndakort.

mynd av Krambatanga 2009

myndakort av Mykinesi 2009

Uppmátingararbeiði at gera myndakort av bygdum øki eftir lágu flúgvingini er eisini farin í gongd og
við ársenda 2009 eydnaðist at liðugtgera 14 cm myndakort av Klaksvík og av Mykinesi.

Adressuskráin
Ein varði á leiðini bleiv náddur tann 26. mai 2009. Tá fingu seinastu bygdirnar í landinum adressur.
Hesar eru Húsa og Fugloyar kommunur.
Tað var í mars 2002, at løgtingið samtykti, at adressur skuldu stovnast í øllum landinum, men ikki fyrr
enn í okt. 2004 varð í kunngerð álagt Matrikulstovuni at umsita landsadressuskránna. Síðani tá hevur
verið arbeitt við at fáa adressur og L-tøl í øllum landinum og er hetta málið nú rokkið eftir 4½ árum.
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Sjálvsagt merkir tað ikki, at arbeiðið við adressum nú steðgar, tí alla tíðina koma nýggjar adressur
eins og aðrar adressur verða broyttar.

Adressan kann býtast upp í atkomuadressu og eindaradressu. Atkomuadressan er vegarnavn og
húsanr. Fyri flestu bústaðir, tvs. bústaðir við bert eini adressueind, er nóg mikið við
atkomuadressuni. Eru hinvegin fleiri eindir á adressuni, til dømis um ein bústaðareind er í
kjallaranum, er eisini neyðugt við eini eindaradressu. Eindaradressan er hædd og (møguligt)
hurðarnummar.
Tað hevur víst seg at vera sera trupult at skráseta eindaradressurnar í landsadressuskránni. Ætlanin
er tí í staðin at stovna eindaradressurnar í landsfólkayvirlitinum, haðani tær síðani verða
samskipaðar við landsadressuskránna.

Landsfólkayvirlit
Nógv hevur verið gjørt fyri at samskipa landsfólkayvirlitið og landsadressuskránna, soleiðis at
landsfólkayvirlitið bert brúkar adressurnar, sum eru í landsadressuskránni. Hetta verður gjørt við at
innseta L-talið í landsfólkayvirlitið. Við ársenda 2009 hava 46.321 fólk fingið L-tal í fólkayvirlitinum,
meðan 2.280 framvegis mangla at fáa L-tal.
Ættarsamband barn / foreldur er ikki eftirfarandi í verandi Landsfólkayvirlitsskipan. Arbeitt verður
framhaldandi við at innlesa hesi biologisku familjusambond, soleiðis at hetta kann fáast upp á pláss,
tá ein nýggj Landsfólkayvirlitsskipan verður gjørd.
Tann 30. juni 2009, hevði Umhvørvisstovan bjóðað inn til kunnandi fund um ger av eini nýggjari
landsfólkayvirlitsskipan. Virkir, sum høvdu hug at bjóða, skuldu senda inn tilboð innan 30. september
2009.
Íalt komu 4 tilboð inn. Tá Umhvørvisstovan hevði gjøgnumgingið tilboðini, varð P/F Elektron valt sum
veitari av tí nýggju landsfólkayvirlitsskipanini. Ætlanin er, at tann nýggja skipanin skal verða virkin við
ársenda 2010.
Endamálið er, at landsfólkayvirlitsskráin gerst ein miðsavnandi skrá, sum inniheldur
persónsupplýsingar, sum kunnu brúkast av almennum og privatum stovnum og virkjum. Á tann hátt,
skal hendan skrá verða við til at tryggja, at persónsupplýsingar í øðrum skipanum eru rættar og
eftirfarandi. Skipanin hevur støði í løgtingslóg nr. 41 frá 8. mai 2007 um fólkayvirlit. Upplýsingarnar í
nýggju landsfólkayvirlitsskránni skulu vera lætt atkomuligar uttan tekniskar forðingar.

Tinglýsingarskráin
Deildin hevur luttikið í arbeiðnum við at gera eina skanningarskipan til innskanning av
tinglýsingarskjølum. Skipanin riggar væl, men arbeiðsorka er ikki til at skanna alt tilfarið inn.
Samstundis er ynskiligt, at skannarin kundi arbeitt skjótari.
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Somuleiðis hevur deildin luttikið í arbeiðinum at gera eina persónsbók, sum eisini inniheldur eina
bilbók. Enn er bilbók ikki regulerað í lóg, og tí er bilbókin gjørd eftir reglunum um persónsbók.
Persónsbókin (og bilbókin) verður helst sett í produktión í februar 2010.
Arbeitt hevur eisini verið saman við Lendi um eina samskipan av matrikul og tinglýsing, herundir eitt
unikt matr.nr.

Tíðindastubbar á heimasíðuni
Í 2009 hava hesir tíðindastubbar frá deildini verið á heimasíðuni:
02-01-2009
09-02-2009
11-02-2009
16-05-2009
27-05-2009
02-06-2009
08-06-2009
11-08-2009
17-11-2009

Nýtt kommunukort
Føroyamálsdeildin og staðarnøvn
Fuglafjørður og Hellur adressur
So eydnaðist fotoflúgvingin
Adressur í Húsa kommunu
Nú skal landið nivellerast
Adressur í Fugloy
Tyngdarmátingar í Føroyum
Elektron gera landsfólkayvirlitsskrá

Altjóða samstarv, ráðstevnur, skeið og fundir
Norðurlendskur evnisfundur um Open Source og Vis Stedet. Keypmannahavn feb. 2009.
Fundur við KMS um planlegging av uppmátingum í FO 2009. Keypmannahavn feb. 2009.
Skeið hjá GeoTeam um Trimble Business Center. Keypmannahavn feb. 2009.
Norðurlendskur kortstjórafundur. Akureyri sep. 2009
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ÁRSFRÁGREIÐING 2009 - LENDI
Heldur rokaligt var í 2009.
Við endurskoðaðu matrikullógini, sum kom í endanum av mai mánaða, fingu vit eitt heilt nýtt
grundarlag at arbeiða á. Lógin fekk ein tyngri burð, enn vit høvdu roknað við, og var hetta óheppið
fyri fak-økið, deildina og stovnin. Tað var og verður ein avbjóðing fyri okkum á matriklinum at leggja
ein haldgóðan leist at umsita nýggju lógarreglurnar eftir.
Gjøldini hækkaðu. Hetta hendi mest sum uttan viðmerkingar, men kanska merkist tað ikki rættiliga
enn.
Vit løgdu orku í og megnaðu at gera eina lýsing av arbeiðsgongdum og amboðum og at seta orð á
visjónir okkara fyri ein framtíðar matrikul. Herd átøk at samskipa matrikulin og tingbókina vórðu sett
í gongd.
Nýggj journalskipan fyri allan stovnin varð sett í verk eftir summarfríðtíðina. Rættiliga nógv orka er
løgd í at leggja arbeiðsgongdir v.m. soleiðis til rættis, at matrikulin verður integreraður partur av hesi
skipan. Leiðin móti eini fult talgyldugari arbeiðsgongd er stungin út í kortið, og fyrstu stigini eru tikin.
Ein vika varð tikin úr kalendaranum og sett av til eitt tiltrongt og sera væl móttikið kunningarátak
mótvegis kommununum.
Sakarhópurin minkaði í tali við góðum 15%. Tíverri var hetta ikki orsakað av øktari “produsjón”, men
tí nógv minni av málum komu inn.
Fíggjarligu útlitini, sum m.a. síggjast aftur í talinum á nýggjum matrikulmálum, vórðu orsøkin til, at
stovnurin, tá árið varð hálvrunnið, kendi seg noyddan at repa seglini. Hetta hevði við sær, at fólk
vórðu søgd úr starvi og vit á Lendi gjørdust ein færri. Seinni minkaði stapurin enn meiri, og mest tí er
úrtøkan máld í avgreiddum málum lakari enn árið fyri.
Á útskiftingarøkinum er framvegis alt ov lítið virksemi í mun til uppgávurnar, sum eru. Samstundis
tykist tað, sum tað hevur hug at dragna, tá ræður um at fáa ein enda á málunum. Yvirútskifting,
umboðsmaðurin og nú Hægsti Rættur verða drignir inn í málini.
Á planøkinum hevur tó verið friðaligt, og býarskipanarnevndin hevur havt færri fundir enn vanligt
hevur verið seinastu árini. Í seinnu hálvu var nærum deytt. Sum vit sóu tað í 1990, er hetta ivaleyst
orsakað av búskaparligu støðuni í samfelagnum. Hjá kommununum er skjótt, at tað sansar at.

Matrikulin
Matrikulmál, sum eru stovnaði eftir 7. sept. 2009, verða nú skrásett í nýggju journalskipanini 360, og
eru ikki í gamla sakaryvirlitinum. Uppgerðin hesuferð verður tí ikki so útgreinað, sum hon plagdi at
vera og kanska er hon heldur ikki so neyv, men tølini munnu tó vera á eini góðari leið kortini.
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Mál

(sakaryvirlit+360)

ult. 2009

ult. 2008

Stovnaði

(166+80)

246

359

Avgreidd

(322+8)

330

360

í umfari

(386+72)

458

542

Sum sæst vórðu 330 mál avgreidd í 2009. Hetta eru 8% færri enn í 2008.
niðurgongdina í sakartalinum eru fleiri og kendar:

Orsøkirnar til

Vit gjørdu meiri við útskiftingarmál enn árið fyri. Rættarmál og dómsviðgerðir hava kravt sítt.
Útgreiningar av lógargrundarlagi, arbeiðsgongdum og framtíðar-myndini hava fylt nógv.
Umleggingin til 360 kom heldur ikki av sær sjálvari. Síðani sleppa vit ikki undan, at órógv á
stovninum og á deildini í sambandi við uppsagnirnar í summar, minkaði um úrtøkuna. Men mestan
mun mundi tað gera skeiva vegin, at vit nú eru færri enn við ársbyrjan.
Manningarstøðan á Lendi er ikki góð, og tað er alneyðugt, at øll segl verða sett at bøta um støðuna,
skal gongdin vendast.

Tey 330 avgreiddu málini í 2009
býttu seg soleiðis eftir stovningarári

2000 og eldri2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

120
100

Mál, sum eru í umfari, og sum er eldri enn
1 ár, býta seg soleiðis eftir stovningarári

80
60
40
20
0

Sakargongdin

2000 2001
og eldri

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Talið av málum í umfari er lækkað munandi, og var um árskiftið 458 mál. Hetta kemst fyrst og fremst
av einari markantari minking í talinum av nýstovnaðum málum. Fallið í mun til 2008 er meiri enn
30% og vit skulu aftur til kreppuna í 90’unum, fyri at síggja tøl, sum kunnu samanlíknast.
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Á myndini sæst, at sakarmongdin seinastu 12 árini hevur verið hampuliga støðug og, sum róð verður
fram undir omanfyri, at hugurin til og tørvurin á at fáa loyst matrikulerar spurningar fylgir rættiliga
neyvt búskaparligu støðuni í samfelagnum.
Har aftur at síggja vit, at talið av avgreiddum málum fylgir nøkulunda talinum á innkomnum málum.
Hetta er áhugavert, og er ivaleyst vert at hyggja nærri at. Helst er myndin ikki so einføld, men tann
skjóta frágreiðingin kann vera, at vit í góðum tíðum fáa hópin av greiðum umbønum um sundurbýti
av grundstykkjum og útstykkingum, har aðrir myndugleikar og peningastovnar “spæla við”. Tí eru
málini rímiliga skjót at avgreiða. Samstundis skerst ikki burtur, at tá búskapurin ber uppeftir, økist
trýstið uttanífrá. Kanska fara tey tyngru og minni átroðkandi málini tá afturum.
Samanteljing

2009

2008

2007

2006

avgreidd mál

330

360

386

Eigaraíbúðir

34

44

-

ognartøkur

0

3

0

27

marknaumskipanir

418

344

471

520

sundurbýti

183

164

195

245

samanleggingar

62

55

76

97

strikaði matr. nr.

115

76

94

157

nýggj matr. nr.

331

443

402

343

marknasetingar

21

15

10

22

uppmálingar/avseting
ar
noktaði mál

168

151

196

211

13

23

21

12

mál, sum fullu burtur

35

31

13

37

3,3 mill.

3,0 mill.

2,4 mill.

2,3 mill.

Inntøkur

436
-

Inntøkur
Inntøkurnar av gjøldum í 2009 vórðu um 3,3 mill. kr. Hetta er betri enn í 2008, hóast nakað lægri tal
av avgreiddum málum. Leysliga mett stava eini 12% av hesum inntøkum frá hækkingini av gjøldum,
sum kom í gildi í februar 2009.
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Stórar verkætlanir sum vinnuøki við Karlamagnusarbreyt í Hoyvík, raðhús undir Kongavarða á Argjum
og í Ánunum, og ein stór útstykking á Toftum, gera góðan mun rætta vegin. Aðrar størri
útstykkingar eru eisini avgreiddar, og so eru tað tey mongu málinum, sum ikki kosta so nógv, men
sum tó samanlagt telja mest.

Uttanhýsis hjálp
Eitt átak, at lata fólk uttanífrá taka sær av praktisku málsviðgerðini í nøkrum frátiknum málum, var
eyðvitað ein góð hjálp, men minkaði í lítlan mun um avgreiðslutíðina. Sum so oftani eru tað
viðurskifti, sum vit ikki hava ræði á, sum dríggja málsgongdina. Málini steðga upp, tí undirskriftir
vanta, tí váttanir og ummæli draga út, ella tí gjøld, sum knýtt eru at, at bindingar á eigindóminum
skulu loysast ella veðhald skal víkja, ikki verða goldin.
Tað er alneyðugt, at mál verða fylgd upp og at myndugleikin ger vart við seg, um stígur kemur í.
Myndugleikan kunnu bert starvsfólk á stovninum manna.

Visjónritið eriCA
Eftir summarfrítíðina lótu vit úr hondum visjónsrit við heitinum eriCA (Electronic Register and
Internetbased CAdaster). Navnið lýsir helst ikki nóg væl tað arbeiðið, sum liggur í útgreiningini, men
sum yvirskrift yvir visjónspartin er tað ikki av leið.
Yvirskipaða støðan á matriklinum verður lýst, og mannagongdirnar og arbeiðsamboðini verða
greinaði. Út frá tí verður skitserað ein framtíðarmynd og orðaðar nakrar visjónir. Átroðkandi átøk
verða raðfest, og leiðin fram móti tí langsiktaða málinum verður strikað upp.

Visjónir

Í stuttum snúgva visjónirnar seg um
- at seta tænasturnar, vit veita úteftir, í brennidepilin
- at savna ella skapa ein eindarmatrikul, har allar upplýsingar eru við - og bert tí einu
ferðina
- at leggja arbeiðið tilrættis, so málsviðgerðin fylgir og hevur ábyrgd av allari
arbeiðsgongdini
- at hetta kann gerast í einari fult teldutøkari tilgongd.
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Átøk á leiðini
Rómaborg varð ikki reist eftir einum degi, og so verður heldur ikki við hesum, men harfyri eru ávegis
átøk, ið vit mugu og eiga at loysa beinanvegin. Tess fyrr, tess betur. Hetta er slíkt sum
-

samkoyring av eigaraupplýsingunum í matrikli og tingbók

-

pappírsleyst innanhýsis samskifti

-

skanning av skjølum og málum í savninum

-

full umlegging til 360

-

bøtt góðskustýring

-

integrerað nýtsluforrit, har kort og skráir eru óloysiliga tvinnaði saman.

Tvær ferðir upplýsingar um eigarar
Fyrsta punktið í arbeiðinum at rationalisera mannagongdir og skipanir, sum knýttar eru at matrikularbeiðinum, er at vit sleppa undan at halda eigara-upplýsingar í matriklinum og bert halda okkum til
tingbókina.
Hetta er tvør-deildarligt átak, sum gongur væl, og sum vit rokna við verður komið á mál í 1. ársfj.
2010.

Matrikullógin
25. mai 2009 samtykti Føroya Løgting avgerandi broytingar og tiltrongdar dagføringar í
matrikullógini:
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-

Bygningsverk undir jørð kunnu skrásetast við matrikulnummari, vídd og
hædd.

-

Turrløgd og uppfylt lendi av sjóøki kunnu skrásetast sum vanligir eigindómar.

-

Fjós, hjallur, úthús, seyðahús og bygningar annars, sum hoyra til festi og sum
liggja í landbúnaðarøki sambært galdandi byggisamtykt, kunnu býtast frá
festinum.

-

Jørð, sum ikki er byggilendi, kann nú býtast sundur. Minstavíddin er 5.000m2,
men í góðkendari byggisamtykt ber til at fara niður í 3.000m2. Partur av
felagseigindómi (uttangarðs) kann ikki býtast sundur í minni enn 2 gyllin, men
treytin er at hann er knýttur at ávísari jørð innangarðs.

-

Sethúsabyggigrundir kunnu ikki leggjast út við størri vídd enn 3.000m2.

-

Mesta upphædd fyri virði, sum kann verða flutt eftir reglunum um smámunaligar broytingar, er nú 50.000 kr.

-

Matrikulin kann rættast, tá eigindómur er broyttur orsaka av omanlopi ella
burturmáan.

Harafturat vórðu gjørdar aðrar broytingar av meiri formligum slagi.
Herðsla verður løgd á, at bindingin millum uttan- og innangarðsjørð skal haldast.
Eisini verður dentur lagdur á, at broytingar í ognarviðurskiftunum skulu vera í samsvari við góðkenda
kommunala lendisskipan eftir býarskipanarlógini.

Landsjørð
Viðgerðin av fyrstu umsóknunum um frábýti av rakstrarbygningum á festijørð eftir lógarbroytingina
er í gongd.
Heimildin at býta sundur er nú ílagi, men eftir er, saman við avvarandi myndugleikum, at finna
loysnir viðvíkjandi eitt nú plan- og byggifyriskipanunum. Hetta kann verða ein avbjóðing, tá talan er
um bygningar burtur frá bygdum, tí har hava júst hesi viðurskifti ofta verið heldur óskipaði.

Ognarjørð
Liberaliseringarnar viðvíkjandi at býta sundur ognarjørð síggjast ikki rættiliga aftur í sakarhópinum
enn. Tó treyðugt so eru onkur slík mál og fyrispurningarnir hava verið fleiri.
Avbjóðingin her er, at tey, sum smíðja byggisamtyktirnar, sjáldan hava jørðina og jarðarbrúkið fyri
eyga, og tað er heldur tilvildarligt, hvussu “grønu økini”, har uppbýti av ognarjørð er loyvt, eru
skapaði.
Bindingin millum uttan- og innangarðs ognir, sum við lógarbroytingini varð herd, kann stundum hava
við sær, at liberalisering, sum ætlað varð, kanska heldur verður ein forðing. Hetta kemur m.a. fyri, tá
einki er eftir av jørðini innangarðs.

37

360
Nýggja journalskipanin varð tikin í nýtslu 7. sept. 2009, og síðani eru øll mál - 80 í tali - skrásett í
nýggju skipanini og eru ikki í gamla sakaryvirlitinum.
Verandi sakaryvirlit er ein skræddaraseymað og “fak-specifik” skipan, meðan nýggjaskipanin - 360 er ein standard journalskipan. Vit vænta okkum nógv av 360, men staðfesta samstundis, at hon ikki
er ein fullfíggjað journalskipan í matrikulhøpi, og at nógvar tillagingar skulu til, áðrenn full nytta fæst
burturúr.
Hendan tilgongd varð sett í verk beinanvegin, og hevur fylt rímiliga nógv í dagligdegi okkara hetta
heystið:
- Mannagongdir eru tillagaðar til 360:

checklistar, grannskoðanarskjøl vm.

- Ískoyti eru gjørd í 360:

matrikulin og kort, og ætlandi sæst tingbókin skjótt.

- Hjálpiamboð eru gjørd uttan fyri 360:

gjøld, bókhald, statistikkur, matrikul.

Um árskiftið var komið upp undir land.
Tað er á so mangan hátt óheppið, at málini liggja í tveimum skipanum, og fara vit tí at leggja okkum
eftir at gera skiftistíðina so stutta sum gjørlig. Men skipaninar eru hvør sínar og arbeiðslagið so
ymiskt, og tí mugu vit rokna við ein tillagingartíð, har effektiviteturin kanska ikki verður heilt tann
sami.

Kommunufundir
Fyrstu vikuna í november mánaða varð farið um landið at kunna kommunalu fyrisitingarnar um
broytingarnar í matrikullóggávuni og um matrikularbeiðið annars.
Fundur vóru hildnir í býráðssalinum í Klaksvík, á Muntra í Fuglafirði, í Samljóð í Skopun, á
Umhvørvisstovuni, á kommunuskrivstovuni í Sandavági og á Seglloftinum á Tvøroyri.
Sera væl eydnaðir fundir við stórari luttøku við umboðum - politikkarum og embætisfólki - úr nærum
øllum kommunum í landinum. Hugurin at spyrja var allastaðni góður og kjakið óført.
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Í Føroya Rætti
Ein ósemja um ognarrættin til eitt uppfylt sjóøki í Kollafirði varð viðgjørd sum nýmatrikulering.
Matrikuldómurin, ið varð sagdur 23.november 2009?, staðfesti skrásetingina hjá Umhvørvisstovuni.

Føroya Rættur feldi 11. mai 2009 dóm í máli, sum Vestmanna kommunu reisti móti m.ø.
Matrikulstovuni (nú Umhvørvisstovuni) um, at markið, sum ásett varð millum markatalsbygdirnar
Kvívík og Vestmanna, skuldi ógyldast. Tað var í sambandi við sundurbýtismál á uppfylta vinnuøkinum
inni á fjørð, at matrikulmyndugleikin helt tað verða neyðugt at staðfesta markatalsmarkið út frá
upprunaligu strandarlinjuni.
Rætturin staðfesti avgerðina hjá matrikulmyndugleikanum, men Vestmanna kommuna hevur kært
avgerðina hjá Føroya Rætti, og málið verður tí nú tikið upp í Landsrættinum.

Kærunevndin
Kærunevndin í lendismálum gjørdi úrskurð í trimum málum. Í øllum førum vórðu avgerðirnar hjá
Umhvørvisstovuni staðfestar:
Eitt rættiliga prinsippielt mál snúði seg um eina útstykking í Havn, har grundstykkini vóru ov smá í
mun til ásetingarnar í byggisamtyktini. Hús vórðu bygd, og útstykkingin fyri so vítt liðug, men
Umhvørvisstovan noktaði at fremja sundurbýtið í grundstykkir. Mælt varð kommununi til at fáa
viðurskiftini í rættlag við at gera eina serstaka byggisamtykt fyri økið. Hesum tók kærunevndin undir
við.
Kærunevndin staðfesti avgerðina, tí ásetingarnar um minstustødd á grundstykkjum í byggisamtyktini
fyri økið ikki eru hildnar. Heldur ikki er møguligt at leggja partar av felagslendi sum atkomuveg, tí
ferðslurætturin má ikki vera avmarkaður ella treytaður. Hetta verður hann, um hann verður lagdur
sum felagsøki.
Í Hvannasundi varð kært um, at Umhvørvisstovan hevði noktað sundurbýti til neystagrund.
Kærunevndin í lendismálum staðfesti avgerðina, tí økið er sethúsaøki.
Á Argjum noktaði Umhvørvisstovan sundurbýti og samanlegging til øki til nýggja kirkju, tí mett varð,
at hetta ikki samsvaraði økisskipanini í galdandi byggisamtykt. Økið er útlagt sum frílendi (D1).
Kærunevndin tók fult undir við niðurstøðuni hjá matrikulmyndugleikanum.
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Útskiftingin
Tíverri var ikki rúm fyri munandi at økja um virksemið á útskiftingarøkinum í 2009.

Froðba
Nakað av arbeiði var tó gjørt í sambandi við, at Yvirútskiftingarnevndin viðgjørdi uttangarðsútskiftingina av Froðbiar bygd.
Úrskurður varð gjørdur 1. September 2009, og staðfesti yvirútskiftingin í stórum niðurstøðurnar og
úrslitið hjá útskiftingarnevndini.
Farið varð so undir fyrireikingar at effektuera útskiftingina, t.v.s. at seta mark, at rætta matrikul og
matrikulkort og gera upp kostnaðin, so endi loksins fekst á hesum sera drúgva máli. Soleiðis skuldi tó
ikki verða.
Tá farið varð suður at seta mark, vóru vit forðaðir í at fara í hagan. Menn eru ónøgdir við, at
áseyðatal og ikki bara markatalið hevur ligið til grund fyri býtinum og hava boðað frá, at kært verður
til Hægsta Rætt. Teir vildu ikki, at farið varð í fjøllini og gjørdu vart við, at teir komu at seta okkum
forðingar í vegin. Marknasetingin varð avblást og vit noyddust norðuraftur sum av torvheiðum.
Leiðslan á Umhvørvisstovuni helt ikki, at ráðiligt var at gera meiri við málið, áður enn staðfest er, um
kært verður og um ein slík kæra hevur steðgandi virkna.
Soleiðis fór eisini 2009 framvið, og uttangarðsútskiftingin í Froðba varð ikki avgreidd.

Gjógv
Útskiftingarnevndin fyri hagapartin “Fyri oman Rætt “ við Gjógv gjørdi á vári uppskot til býti av
haganum og sendi eigarunum hetta til hoyringar.
Á útskiftingarfundi við Gjógv 27. mai 2009 varð endaligur planur framlagdur og úrskurður gjørdur.
Úrskurðurin er kærdur og skal nú takast upp av eini Yvirútskiftingarnevnd.
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Syðradalur
Menn vórðu á Syðradali á Kallsoynni og settu mark millum hús.

Gongd má koma aftur á útskiftingarnar
Dagført yvirlit yvir útskiftingarnar er gjørt, og ein varislig raðfesting fyri tey næstu tvey árini er sett
upp. Nógv - alt ov nógv - liggur á láni. Hetta ber rætt og slætt ikki til.
Tað er tí átroðkandi neyðugt, at útskiftingararbeiðið fer í gongd aftur av álvara. Serstakliga tær
innangarðsútskiftingar, ið settar eru í gongd, mugu takast uppaftur og fullfíggjast.

Lendisskipan
Býarskipanarnevndin hevði 10 fundir í 2009 og avgreiddi 19 mál.
Hetta er munandi minni virksemi enn árini frammanundan. Mynstrið er tað sama sum í fyrru helvt
av 1990’unum, tá kommunala lendisskipanin eftir býarskipanarlógini nærum steðgaði upp.
Tað er eyðsæð, at virksemið á planøkinum er tætt knýtt at búskaparstøðuni, sum samfelagið er í.

Býarskipanarlógin
Samstundis, sum broytingar vórðu gjørdar í lógargrundarlagnum á matrikuløkinum, samtykti Føroya
Løgting 25. mai 2009 munandi broytingar í býarskipanarlógini:
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-

Freistin at seta fram kæru og broytingaruppskot í sambandi við framløgu av
byggisamtykt er stytt úr 3 mánaðum til 6 vikur.

-

Allar kommunur hava nú skyldu at hava góðkenda byggisamtykt fyri allar
bygdir í kommununi. Freistin er 31. desember 2010.

-

Góðkendar byggisamtyktir skulu endurskoðast og sendast landsstýrismanninum til staðfestingar 5. hvørt ár.

-

Uppfylt ella turrlagt sjóøki, tunlar og onnur bygningsverk undir jørð skulu,
áðrenn hesi verða gjørd, hava heimild í góðkendari byggisamtykt.

-

Allar kommunalar byggisamtyktir verða skrásettar í eini lendisskrá. Ein
teldutøk útgáva av byggisamtyktini skal sendast lendisskránni innan 4 vikur
eftir góðkenning.

Harafturat eru gjørdar aðrar broytingar av meiri formligum slagi.

Leikluturin hjá Umhvørvisstovuni
Leikluturin hjá Umhvørvisstovuni í lendisskipanarmálum er ikki nóg týðiligur og tað er neyðugt, at
støðan verður gjørd upp og sett verður út í kortið, hvørjar uppgávur roknað verður við, at stovnurin
loysir og hvussu hesar verða fíggjaðar.
-

Sum er, fer orka til arbeiði, sum áður varð lønt burturav.

-

Arbeiðið, sum átti at verið av sera stórum týdningi fyri samfelagið, verður
havt mest sum viðfáningur.

-

Tiltrongt menningararbeiði er ikki rúmd fyri.

-

Gongd er ikki komin á arbeiðið at stovna týdningarmiklu planskránna, sum
lógarbroytingin annars leggur upp til.

Deildin
Evnisdagur
Fyrst í árinum - ein kaldan vetrardag - savnaðust vit á evnisdegi á Hotell Føroyum. Semja var um, at
hetta var eitt óført tiltak, sum eigur at verða afturvendandi á hvørjum ári. Vit viðgjørdu arbeiðs- og
fakligu viðurskiftini á deildini og royndu at avdúka, hvørji økini eru, har ein broyting ella eitt serstakt
átak ger besta munin.
Heri Joensen, prestur, hugleiddi um jørðina og tann stóra týdning, sum hon hevði og enn hevur fyri
okkum, áður enn vit endaliga verða løgd í hana - fara undir grønutorvu.

Skeið/ferðir
Saman við hinum á stovninum var deildin á eindags skeiði um alment innlit í februar.
Petur var í Danmark á skeiði um “Forvaltningslov, offentlighedslov, retsikkerhedslov og
persondatalov i praksis”, og saman við Ronnie luttók hann seinni á skeiði í Danmark um
lógargrundarlag og rættarpraksis í almennari planlegging.
Petur luttók á “Nordisk matrikelchefmøde” í Keypmannahavn 26.–28. apríl 2009.
Katrin (og Súsan) vóru á dagsskeiði um stavsfólkarøkt á Hotel Føroyum.
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Starvsfólkini
Við ársenda 2009 taldi starvsfólkaliðið:
7 landmálingsteknikarar: Antines, Gunnleivur, Jógvan, Jón, Katrin, Leivur og Óli. Tey 5 eru í fullum
starvi.
og 3 landmátarar:

Henrik, Petur og Thorbjörn

Harafturat eru knýtt at deildini ein skrivstovufulltrúi, Svanna (skrivstovusamskipanin), og ein
hjálparmaður í hálvari tíð, Sverri (Kort og skráir).

Broytingar í starvsliðnum
Thorbjörn Lindberg byrjað 1. mars 2009 í starvi sum
landmátari á Lendi. Thorbjörn fæst fyrst og fremst við
menningararbeiði.
Tíverri varð eitt av starvsfólkunum á Lendi rakt av uppsøgnunum í juni mánaða.
Bjarni Hansen, sum í eina mansaldur var ímyndin av matriklinum og matrikulerum arbeiði í Føroyum,
legði frá sær 1. September 2009. Bjarni segði seg úr starvinum sum deildarleiðara á Lendi í fjør, men
arbeiddi sum ráðgevi á deildini, nú hann gavst. Stovnurin og fakið eru Bjarna takksom fyri innsatsin
og vinarlagið.
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ÁRSFRÁGREIÐING 2009 – VERND
Arbeiðsuppgávurnar á Vernd eru fjølbroyttar, tær fevna serliga um fyrisitingarligar uppgávur eftir
umhvørvisverndarlógini, havumhvørvislógini og eftir lógini um einnýtisíløt. Afturat teimum
fyrisitingarligu uppgávunum skipar deildin eisini ymisk hagtøl, ger útkast til kunngerðir, ráðgevur
landsstýriskvinnuni við umhvørvismálum, kunnar um ymisk viðurskifti sum eru tengd at virkisøkinum
hjá Vernd o.s.fr.
Meting av arbeiðsorku í 2009:
Arbeiðsøki

Ársverk

Serliga dálkandi virksemi, hetta umfatar gerð av umhvørvisgóðkenningum og eftirlit við
virkjum og virksemi smb. kap 5 í umhvørviverndarlógini

2,5

Hagtøl

0,4

Einnýtisíløt

0,2

Oljudálkingar

0,3

Útleiðingarloyvi, aftursøkking og annað eftir havumhvørvislógini

0,1

Veðurlagsøkið

0,3

Ad hoc fyrispurningar, málsviðgerð, upprit, klagur o.s.fr.

1,0

Kunngerðararbeiði

0,2

Kommunalt ábyrgdarøki, sum US hevur eftirlit við

0,1

Stovnsuppgávur

0,2

Eksternt samstarv

0,5

Íalt

5,8

Við ársbyrjan 2009 starvaðust sjey starvsfólk á Vernd, og vóru hesi:
Jóhanna Olsen, deildarleiðari
Suni Petersen
Maria Gunnleivsdóttir Hansen
Eyð Eidesgaard
Lena Ziskason
Una Matras
Heidi Hansen
Tann 1. apríl 2009 gavst Heidi Hansen at arbeiða á deildini, tá hon fór í barnaburðarfarloyvi. Starvið
hjá Heidi bleiv lýst leyst, tó við teirri broyting, at tað í starvslýsingini bleiv lagdur serligur dentur á, at
umsøkjari skuldi hava førleikar at gera kort og kunna arbeiða við at kortleggja ymiskar upplýsingar
um dálkingarkeldur v.m. Starvið bleiv ikki sett orsakað av manglandi førleikum og arbeiðsroyndum
hjá umsøkjarunum.

44

Tann 15. apríl 2009 bleiv Dánjal Petur Nielsen settur í starv at arbeiða tveir dagar um vikuna á Vernd
restina av 2009. Grundarlagi undir hansara setan var tann, at trý av starvsfólkunum á Vernd arbeiddu
niðursetta tíð.
Sum partur av fíggjarlógini fyri 2009 var ætlanin at seta eina kunngerð í gildi, sum skuldi geva
Umhvørvisstovuni heimild at taka gjøld fyri góðkenningar, loyvi, eftirlit og málsviðgerð. Henda
kunngerð bleiv ongantíð lýst og vildi Løgtingið eftirfylgjandi at gjøldini beinleiðis skuldu setast inn í
umhvørvisverndarlógina. Lógarbroytingaruppskot bleiv lagt fyri Løgtingið, men lógarbroytingin bleiv
ikki framd. Hetta merkti, at heimildin at taka gjøld ikki kom í lag í 2009 og avleiðingin av hesum var
tann, at væntaðu inntøkurnar fyri umhvørvisfyrisiting ikki komu í 2009.
Beinleiðis avleiðingin av manglandi inntøkum fyri umhvørvisverndarviðgerð varð tíverri tann, at eitt
starvsfólk á Vernd bleiv sagt úr starvi.
Sostatt minkaði talið av starvfólkum úr sjey við ársbyrjan 2009 til fimm starvsfólk við ársenda 2009.

Serliga dálkandi virki
Arbeiðið við at gera umhvørvisgóðkenningar til virkir og virksemi, sum er fevnt av kap. 5 í
umhvørvisverndarlógini um serliga dálkandi virki v.m. og hava eftirlit við hesum virkjum, er tað mest
tíðarkrevjandi arbeiðsøkið á Vernd. Vit hava mett, at umleið helvtin av arbeiðsorkuni á Vernd fer til
hetta økið.
Fleiri umsóknir til umhvørvisgóðkenning verða viðgjørdar í løtuni. Herundir orkuverk, asfaltverk,
fiskaídnaðarvirki, flogvøllur v.m.

Umhvørvisgóðkenningar
Í 2009 hava 19 virki fingið eina umhvørvisgóðkenning, og eru hesi:
P/F Seanergy, sum framleiðir kollagen úr fiskaskræðu
Sp/f Faroes Apama, sum turkar fiskahøvd og ryggir
Sp/f Frystimiðstøðin, sum móttekur slógv frá ymsum fiskavirkum í Føroyum
P/F Luna fevnir um kryvjing og pakking av alifiski
P/f Løvubetong, betongblandistøð, endurnýggjan
Skygd, Reinsarí í Klaksvík
P/f Fiskaaling við Áir, smoltstøð og lívfiskastøð
P/f Vestlax, smoltstøð við Áir
Sp/f Umhvørvisportrið
Sp/F Kanjon, betongblandistøð í Klaksvík
Hitamiðstøðin, ískoytisstøð til fjarhitanetið hjá Fjarhitafelagnum
J&K Betong, betongblandistøð, endurnýggjan
Suðurbetong, betongblandistøð
Look North, kassavirki, endurnýggjan
Sands Skjótifelag, skjótivøllur
Faroe Salmon, smoltstøð, Norðtoftir
Vestpack, klortapping
Bilupphøgg
Blóðgistøð, Faroe Farming
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Eftirlit 2009
Tali av eftirlitum, sum hava verið í 2009 sæst niðanfyri. Út yvir eftirlit á serliga dálkandi virkjum, hava
eisini eftirlit verið á bingjuplássum og svimjihyljum.
Burturkast
Einnýtisíløt
Oljugoymsla
Kassavirkir
Fiskavirkir
Impregneringarvirkir
Smoltstøðir
Asfaltvirki
Málingaframleiðsla
Betongblandistøðir
Vága floghavn
Svimjihylar
Bingjupláss

6 eftirlit
10 eftirlit
1 eftirlit
4 eftirlit
14 eftirlit
2 eftirlit
5 eftirlit
1 eftirlit
2 eftirlit
11 eftirlit
3 eftirlit
23 eftirlit
5 eftirlit

Tilsamans:

87 eftirlit

Oljudálking
Hóast talið á fráboðanum, sum Umhvørvisstovan móttók í 2009 var nakað tað sama sum í 2008, so
fylti arbeiðið við oljudálking meira í 2009. Ikki minst í apríl mánað, tá tvær størri oljudálkingar vóru,
ein inni á Sundi og ein á Nólsoyðarfirði.
Í báðum førum varð heitt á streymkøn og á fuglakøn um at veita ráðgeving. Ofta hevur hetta verið
fólk frá Náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum og frá Føroya Fuglafrøðifelag.
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SEV á Sundi
Hin 14. apríl 2009 var stór oljudálking frá elverkinum hjá SEV á Sundi, tá olja fleyt yvir í einum
nýtslutanga, sum pumpað varð yvir í. Øll oljan rak inn í Kaldbaksfjørð, og varð tað mesta av sandinum
og sunnaru síðu av Kaldbaksfirði innan fyri Sundsverkið dálkað við olju. Talan var um gassolju.
Sløkkiliðið hjá Tórshavnar kommunu tók sær av at basa dálkingini, og vórðu millum 10 og 15 túsund
litrar tiknir upp av sjónum. Eisini varð nakað av sandinum inni í Kaldbaksbotni tikin burtur.
Umhvørvisstovan hevði eftirlit við basingini hjá kommuni.
Enn er ikki tikin endalig støða til eina møguliga revsing fyri oljudálkingina. Spurningurin um hvørt
havumhvørvislógin ella umhvørvisverndarlógin skal brúkast sum grundarlag fyri einum
sektaruppskoti, er ikki endaliga greiddur.
Umhvørvisstovan fer saman við Innlendismálaráðnum og løgregluni at viðgera henda spurning í
næstu framtíð.

Kapitan Gorbachev
Hin 16. apríl 2009 hendi enn ein stór oljudálking. Ein oljuleki á russiska trolarinum Kapitan
Gorbachev, sum lá á Nólsoyarfirðiførdi til, at tungolja lak úr einum tanga á trolaranum. Umboð frá
US bleiv tilkallað beint eftir at dálkingin varð fráboðað. Sýni vórðu tikin av olju á sjónum og umborð á
trolaranum.
Ein átaksleiðsla, sum helt til á US, bleiv skipað við umboðum frá Innlendismálaráðnum,
Umhvørvisstovuni, Fiskiveiðieftirlitinum, Tórshavnar kommunu, Løgregluni og Heilsufrøðiligu
Starvsstovuni.
Átakið gekk væl, og avleiðingarnar av oljudálkingini vóru avmarkaðar. Mett var at millum 1 til 3
rúmmetrar av olju runnu á sjógv.
Umhvørvisstovan gav russiska trolaranum eitt sektaruppskot uppá 50 tús. krónur fyri oljulekan.
Reiðaríið góðtók ikki sektaruppskotið, men setti trygd fyri bótini. Málið varð tí sent ákæruvaldinum.

Sokkin aliflaki á Tangafirði
Tann 10. oktober 2009 móttók Umhvørvisstovan eina fráboðan um at ein aliflaki var sokkin A-05 á
Tangafirði í ódnarveðrinum. Fráboðanin kom frá MRCC. Greitt var frá, at eini 7000 litrar av gassolju
og 40 litrar av smyrjiolju vóru umborð, og at nakað av olju lak frá flakanum. MRCC greiddi frá, at tey
høvdu boða Brimli frá, og at hann sett kós móti Tangafirði.
Umboð frá US setti seg í samband við relevantar partar, so sum brunaumsjónarmannin í Kollafirði,
IMR, HFS v.fl. Eisini var umboð frá US á aliøkinum og sá hvussu støðan var. Fólk frá alifelagnum
greidd frá hvat tey høvdu gjørt, m.a. at tey høvdu tett luftventilin á flakanum og at oljulekin so varð
steðgaður. Brimil lá á Tangafirði tá US- umboð kom, og menn frá Brimli sigldu millum aliringarnar við
einum gummibáti.
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Eftir at hava hugt eftir økinum og staðfest, at vrakrestir vóru tiknar upp og at absorbentar vórðu
lagdir út at súgva ta avmarkaðu nøgdina av olju upp, bleiv mett, at støðan við oljudálking frá
aliflakanum var undir kontroll.

Fráboðan um oljudálking frá fylgisveini
Hin 18. november 2009 fekk Umhvørvisstovan fráboðan frá MRCC-Tórshavn um, at ein møguligur
oljublettur varð sæddur á 61023’ N og 05055’V, t.e. uml. 23 fjórðingar eystan fyri suðurendan á
Suðuroynni. Talan var um eina fylgisveinamynd, sum var komin frá Søværnets Operative Kommando
í Danmark umvegis Færøernes Kommando.

Vit vendu okkum til Knud Simonsen á Náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum fyri at hann kundi
meta um, hvørt møguleiki var fyri, at ein oljublettur á tí staðnum kundi reka á land í Føroyum. Hann
metti út frá ráki og veðurforsøgnum, at tað ikki var sannlíkt, at tað fór at henda.
Eisini vendu vit okkum til Fiskiveiðieftirlitið og MRCC fyri at fáa upplýst, hvørji skip høvdu verið í
økinum og sum kundu hava verið atvold til oljudálking.
Vit avtalaðu við Fiskiveiðieftirlitið, at teir sendu Tjaldrið á staðið fyri at kanna, um nøkur olja var at
síggja og um so var, at taka oljusýni.
Tjaldrið sá onga olju á staðnum. Eisini tosaðu teir við skip, sum vóru á økinum, men eingin segði seg
hava sæð nakran oljublett.
Niðurstøðan var tí, at um talan hevði verið um ein oljublett, var hann nú burtur. Tað, sum á eini
fylgisveinamynd sær út sum olja, er helst ikki altíð olja.
Meiri varð tí ikki gjørt við málið.

Frágreiðing um árinskanningar
Við ársenda í 2009 varð seinasta hond løgd á frágreiðingina “Oljudálking á Vágsfirði. Árinskanningar
2007-2008”. Árinskanningarnar fóru fram í trimum umførum, á leið tríggjar, seks og sekstan mánaðir
eftir, at hol kom á ein oljutanga á SEV-verkinum í Vági í desember 2006. Beinanvegin runnu 1-2 m3 av
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tungolju út á Vágsfjørð, og varð fjørðurin sjónliga dálkaður. Í tíðarlinjuni niðanfyri sæst nær
kanningarumførini vórðu framd í mun til nær óhappið hendi.

Konsentrasjónin av PAH varð kannað í kræklingi, botntilfari og sjógvi. Kanningarnar vístu, at
kræklingarnir vóru illa dálkaðir við PAH, men at konsentrasjónin fall við tíðini. Sí myndina niðanfyri.
Frágreiðingin verður almannakunngjørd í 2010. Sigast kann, at frágreiðingin er endin á einum heldur
drúgvum arbeiðið.

Tilbúgving
Útkast til leist fyri tilbúgving bleiv sent IMR í februar 2009. Arbeiðið við at gera tilbúgvingarætlanina
lidna steðgaði orsakað av væntandi samstarvi millum IMR og Fiskimálaráðið og undirliggjandi
stovnar.
US hevur gjørt upprit til IMR um responstíð, sum er tíðin frá tí ein oljudálking hendir og til
basingarútgerð er klár á staðnum. Harafturat hevur US gjørt metingar av longdini av viðkvæmum
strandalinjum, har til ber at leggja út oljubasingarútgerð.

Í samband við at Føroyar hava yvirtikið málsøki civil tilbúgving, hevur Tilbúgvingarstovnur Føroya
arbeitt við at skipa eina føroyska kjarnorkutilbúgving. Umhvørvisstovan hevur í ein ávísan mun fylgt
við í hesum arbeiði. Millum annað hava vit verið við til framløgur og skeið, sum fólk frá Det Nukleare
Beredskab í danska Beredskabsstyrelsen hava hildið í Føroyum. Soleiðis var eisini í 2009, tá millum
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annað eitt skeið var í ARGOS, sum er eitt “beslutningsstøtteprogram”, sum fleiri lond, nú eisini
Føroyar, brúka tá ein kjarnorkuvanlukka er hend.

Frálandavirksemi
Upprunaliga var ætlanin, at ENI skuldi gera eina royndarboring í føroyskum øki í 2009, og lat ENI
Umhvørvisstovuni umsókn um loyvi til nýtslu og burturbeining av kemikalium í sambandi við
boringina í januar 2009. Skjótt varð tó greitt, at boringin varð útsett til 2010.
Umsóknin er viðgjørd og eitt uppskot til útleiðingarloyvi varð sent ENI til viðmerkingar í desember
mánað. Væntandi verður útleiðingarloyvið endaliga avgreitt fyrst í 2010.
Skráin til umhvørviskanningar, sum ENI skal gera kring økið, har farið verður at bora, varð longu
góðkend í mai 2008.

Veðurlagsøkið
US viðgjørdi møguleikar til minking av útlátinum frá virkseminum/rakstrinum hjá US og innan økið,
sum US umsitur. Íkast til tiltøk innan minking av veðurlagsgassi bleiv latið IMR tíðliga í 2009, sum
partur av íkastunum frá aðalráðunum um hvørji tiltøk kundu setast í verk innan ábyrgdarøkinum hjá
teimum.
Faldarin Nakrir skjótt syftir seiðir í gerandisdegnum varð gjørdur og prentaður í 2000 eintøkum.
Faldarin verður ikki sendur út, men lagdur fram til relevant tiltøk so sum á orkuráðstevnu í Fuglafirði í
oktober 2009, EMS light verkstovu á Hafnia, á Kveikingardegnum sum Agenda 21 stovan skipaði fyri í
desember 2009, á framsýningini Arctic Venue á Norðurbryggjuni í Keypmannahavn í sambandi við
COP 15 og annars givin áhugaðum.
Norðurlandahúsið var í august 2009 karmur um stórt tilak um útlát av veðurlagsgassi og orkusparing.
Á tiltakinum greiddi Christine Feldthaus frá hvussu hon hevur minkað um útlátið av CO2, harafturat
bleiv ein stuttfilmur frumsýndur, sum filmsverkstovan Klippfisk hevði framleitt. Landsstýriskvinnan
við umhvørvismálum, Annika Olsen, bjóðaði vælkomin, og SEV hevði eina framsýning, sum lýsti elnýtsluna í dagligdegnum, og vísti eina samanklipping av stuttfilmum sum 7 floksnæmingar høvdu
gjørt. Knapt 400 fólk vóru til tiltakið, sum bleiv samskipað við SEV, Tórshavnar kommunu og Agenda
21 stovuna.

Trupul mál
Ampar av ymiskum slagi eru ofta millum tey truplu málini á Vernd. Seinastu árini er nógv
málsviðgerð í málum um ampar av lukti og larmi.

Sp/f Faroes Apama
US hevur móttikið fleiri klagur um lukt frá fiskaturkivirkinum sp/f Faroes Apama í Vági. Nógv
samskifti hevur verið við virkið, og boð hava verið givin um at bøta um luktamparnar. Eitt
ætlanarskriv um at bannað framhaldandi rakstri varð sent virkinum 1. Juli 2009 og tann 9. Juli 2009
varð avgerð tikin um at banna framhaldandi rakstri frá 10. august 2009 at rokna. Í avgerðini varð
sagt, at avgerðin at banna framhaldandi rakstri stendur við inntil virkið kann vísa á loysnir, sum
kunnu veita vissu fyri, at virksemið ikki hevur við sær luktampar. Eitt virkið innaneftirlit, trygd fyri at
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rávøran er fesk, mannagongdum at hindra óhappum, afturlatnar hurðar og annað, sum skal til fyri at
tryggja eitt virksemi uttan ampar fyri grannalagi, skal góðkennast av Umhvørvisstovuni, áðrenn
virksemið kann byrja aftur.
Tann 10. august 2009 boðaði Umhvørvisstovan sp/f Apama frá, at Umhvørvisstovan umhugsaði at
ógilda avgerðina at banna framhaldandi rakstri. Tó skuldi eitt eftirlit á virkinum staðfesta, um
treytirnar, sum vóru settar í sambandi við avgerðina at banna framhaldandi rakstri, vóru uppfyltar. Á
eftirliti tann 1. oktober 2009 metti Umhvørvisstovan at sp/f Faroes Apama var í gongd við at
uppbyggja skipanir, sum skuldu tryggja, at treytirnar í umhvørvisgóðkenningini vóru hildnar, og at
avgerðin frá 9. juli 2009 um at banna framhaldandi rakstri ikki var aktuel meira.

Ampar av óljóði frá skipum sum lossa á náttartíð
Ætlanarskriv bleiv sent Tórshavnar havn um at bannað lossing á náttartíð hjá skipum, sum einans
kunna lossa við høvuðsmotorinum í gongd. Orsøkin til ætlanarskrivið er, at US gjøgnum langa tíð
hevur móttikið klagur um larm frá skipum sum lossa – bæði frá borgarum í Kaldbak, sum hava ampa
frá skipum á Sundi, og frá borgarum á Signabø, sum hava ampa frá skipum sum liggja á Kollafirði og
Oyrareingjum.
Umhvørvisstovan hevur havt fund við Tórshavnar kommunu og Tórshavnar havn um málið, og varð
avtalað at gera fleiri kanningar og metingar í málinum. Enn er málið ikki endaliga avgreitt.

Betongblandistøðir
Enn er ein betongblandistøð, sum ikki hevur umhvørvisgóðkenning. Umhvørvisstovan hevur heitt á
hesa um at søkja um umhvørvisgóðkenning. Umsóknin er komin inn, men enn manglar US fleiri
upplýsingar. Nógv samskifti hevur verið við allar blandistøðirnar og flest viðurskifti eru í lagi.

Einnýtisíløt
Upprit um skipanina er gjørt og sent IMR. Í september skipaði IMR fyri fundi við allar loyvishavarar og
luttók Umhvørvisstovan eisini á tí fundinum. Endamálið var at endurmeta skipanina nú hon hevði
virkað í 2 ár og at hoyra fyrimunir og vansar við skipanini. Víst var á frá Innlendismálaráðnum, at tá
einans 50 % av íløtunum komu retur, var skipanin ikki góð nokk. Fleiri av loyvishavarunum mettu, at
retur-% fyri 2009 fór at vera betri fyri 2009 enn fyri árini frammanundan. Tí varð avgjørt, at tølini fyri
fyrra hálvár 2009 skuldu gerast upp, áðrenn nøkur broyting varð framd við skipanini.
Innlendismálaráðið heitti á Umhvørvisstovuna um at fáa hesi tølini til vega. Hetta bleiv gjørt, og vístu
tølini eina hækking og var retur-% 1. hálvár 2009 á 64% í miðal fyri einnýtisíløt úr metal, plast og
glasi. Nýggja uppgerðin varð send Innlendismálaráðnum 2. Desember 2009. Umhvørvisstovan metir
ikki, at eitt retur-% á 64% verða nøktandi.
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Talva, sum sýnir retur-% í 2007, 2008 og 1. hálvár 2009

Talva, sum sýnir útgreina tøl fyri seld og innkomnin einnýtisílt í 2007, 2008 og 1. hálvár 2009

Eftirlit hava verið hjá øllum loyvishavarum. Umhvørvisstovan móttekur støðugt umsóknir til nýggj íløt
og umsóknir frá nýggjum loyvishavarum.
Íalt 10 hava loyvi at innflyta og selja úrdráttir í einnýtisíløtum. Tað hava samanlagt verið 13
loyvishavarir, men 3 hava latið loyvi frá sær aftur.

Umhvørvishagtøl
Seinnu árini hevur arbeiðið við umhvørvishagtølum verið hægri raðfest. Hóast enn ikki er komi á
mál, er arbeiðið við at koma í eina fasta legu. Mesta orkan fer til at gera uppgerðir, sum eru tengdar
at altjóða umhvørvisarbeiði, men nakað av tíð fer eisini til at gera heimligar uppgerðir.
At gera góð hagtøl er ikki bara bara. Fyrst av øllum hevur tað týdning, at tølini eru tøk og at tey eru
røtt og fullfíggjað. Tølini skulu síðani skipast, antin mest skilabest, ella eftir ávísum altjóða leisti. Tað
hevur eyðsæð stóran týdning, at tølini eru samanberilig ár um ár.
Hóast høg góðska í uppgerðunum er týdningarmikil, er hægra endamálið hóast alt, at tey verða
almenn og brúkt. Málið er at fáa nógv umhvørvishagtøl út á heimasíðuna hjá Umhvørvisstovuni og
har skriva tekstir, sum lýsa tølini. Ofta verður ein kunningarstubbi eisini lagdur út á www.us.fo tá
nýggjar uppgerðir eru lidnar. Soleiðis varð eisini í 2009.
Uppgerð av veðurlagsgassi, her- undir eisini teimum sokallaðu ídnaðargassunum, uppgerð av
ozonoyðandi evnum og uppgerð um útlát frá teimum leitiboringum, sum fara fram í Føroyum, eru
tengdar at altjóða umhvørvisarbeiði, og skulu sum so, árliga og til ávísar freistir, latast til altjóða
felagsskapir, sí talvuna niðanfyri.
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Slag av uppgerð

Freistir

Ár

Móttakari í DK  Endamóttakari

Útlát av veðurlagsgassi

1. apríl

X-2

DMU ST, IPCC

Útlát av ozonoyðandi evnum

1. juni

X-1

Miljøstyrelsen  ST, ozonskrivstovan

Útlát frá leitiboringum

1. okt.

x-1

Miljøstyrelsen OSPAR (OIC)

Vegna Føroyar letur Umhvørvisstovan fyrst tølini til danskar myndugleikar/stovnar, sum senda tølini
víðari til altjóða felagsskapir.
Í 2009 vórðu uppgerðirnar, nevndar í talvuni, latnar sum ætlað.

Útlát av veðurlagsgassi
Tvær ferð var uppgerð gjørd fyri útlát av veðurlagsgassi í Føroyum í 2009. Fyrru ferð var tað 19902007-uppgerðin, sum skuldi latast til DMU/veðurlagspanelið. Seinnu ferð var um heystið, tá 2008uppgerðin varð gjørd. Ikki minst varð hetta viðkomandi í mun til veðurlagsráðstevnuna COP15, sum
var í Keypmannahavn í des. 2009, og tað fokus, sum tá kom á evni. Tann 13. okt. 2009 var
tíðindafundur fyri fjølmiðlum á US, har tølini um útlát av veðurlagsgassi 1990-2008 vórðu løgd fram.
Í 2009 vóru fyrireikingar gjørdar so arbeiðið við at leggja veðurlagsdátur í altjóða
fráboðingarskipania, CRF (Common Reporting Format) kann byrja í 2010. Fundur var um hetta á
DMU í september 2009. Arbeitt hevur verið við at gera eina avtalu ímilllum DMU og
Umhvørvisstovuna um rapportering av veðurlagsdátum.
Fyri at fáa betri og meiri útgreinað tøl fyri útlát av veðurlagsgassi frá skipum, hevur Umhvørvisstovan
gjørt eitt útkast til eina kunngerð, sum fer at gera tað møguligt at gera útlátstølini upp fyri hvørt
einstakt skip. Kunngerðaruppskotið hevur heimild í havumhvørvislógini grein 15, stk. 2, sum sigur at
Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um, at fyritøkur, ið selja ella lata brennievni til skip ella
havstøðir, fyri egna rokning skulu útvega, goyma og lata upplýsingar um nøgd og samanseting av
selda ella latna brennievninum.
Tá arbeiði við at gera ein veðurlagspolitikk fyri Føroyar var í gongd, útvegaði Umhvørvisstovan
arbeiðsbólkinum hagtøl fyri útlát av veðurlagsgassi.
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Køkudiagram, sum sýnir býti millum ymisku útlátsbólkarnar av veðurlagsgassi í 2008.

Heimligu umhvørvishagtølini fevna um oljudálkingar og um einnýtisíløt, tøl fyri sølu og innlating av
íløtum. So hvørt hagtølini verða gjørd upp, verða tey løgd á heimasíðuna hjá Umhvørvisstovuni. Enn
er nógv taltilfar á Umhvørvisstovuni, sum er egnað at arbeiða víðari við og leggja út á heimasíðuna.
T.d. var í 2009 farið undir fyrireikingar til at gera upp uppgerðir yvir burturkast.

Einnýtisíløt
Hagtølini fyri einnýtisíløt verða uppgjørt eftir ársuppgerðum, sum loyvishavarar senda
Umhvørvisstovuni á hvørjum ári, ella eftir umbøn. Umhvørvisstovan ger síðani tølini upp samla og
hesi verða løgd á heimasíðuna eftir at tey eru kunna Innlendismálaráðnum.
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Ozonoydandi evni:
Eins og undanfarin ár, vórðu spurnabløð send út til innflytarar av ozonoyðandi evnum, har tøl fyri
innflutning í 2008 vórðu umbiðin. Uppgerð varð gjørd, sí mynd niðanfyri. Uppgerðin varð send til
Miljøstyrelsen, sum hevur víðarifráboðað tølini til ozonskrivstovuna hjá United Nations
Environmental Programme (ST).

Kunngerð um osonoyðandi evni
Várið 2009 bað Innlendismálaráðið Umhvørvisstovuna um at gera eitt uppskot til lóggávu um
ozonoyðandi evni, sum setir í verk altjóða reglurnar.
Arbeiðið við nýggju reglunum kom væl áleiðis í 2009 og væntandi er, at uppskotið er liðugt fyrst í
2010. Hugt hevur verið eftir tilsvarandi lóggávu í okkara grannalondum og valt varð at taka støðið í
íslendsku reglunum. Arbeiðið við kunngerðini um osonoyðarar gav eisini Umhvørvisstovuni høvi til at
tosa við TAKS, har umrøtt varð, hvussu TAKS kann hjálpa Umhvørvisstovuni við at fremja eftirlit við
inn- og útflutningi av osonoyðandi evnum. Komandi ár skal hetta samstarv gerast ítøkiligt. Eisini
hevur fundur verið við Brunaumsjón Landsins, serliga í mun til nýtslu av halonum í sløkkiútgerð.
Halon eru osonoyðandi evni.
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Í sambandi við hetta arbeiðið, var Umhvørvisstovan á heysti 2009 í Reykjavík á fundi í norðurlendska
bólkinum Nordisk Ozon Gruppe (NOG), har greitt varð frá føroysku ætlanunum. Í samband við fundin
var eisini ein norðurlendsk verkstova “Nordic regulation of ODS onboard ships”, sum PlanMiljø
skipaði fyri og har umboð fyri Skipaeftirlitið eisini luttók.
Greitt er, at Føroyar hava eina serstøðu í mun til sølu av ozonoyðandi evnum til skip í Norðuratlantshavi. Alt meðan ES, íroknað øll okkara grannalond, herða lóggávuna, hava Føroyar ongar
reglur havt. Men skjótt verður annarleiðis.

Kunngerðararbeiði
Partur av arbeiðinum á Vernd er at gera útkast til kunngerðir saman við Innlendismálaráðnum. Í 2009
hevur Umhvørvisstovan verið við í arbeiðinum at gera fylgjandi útkast til kunngerðir:
Kunngerð um spillivatn
Umhvørvisstovan gjøgnumgekk uppruna- uppskotið til kunngerð áðrenn hetta varð sent út
til hoyringar og viðgjørdi hoyringssvarini saman við Innlendismálaráðnum áðrenn
kunngerðin bleiv sett í gildið í september 2009.
Uppskot til kunngerð um gjøld við heimild í umhvørvisverndarlógini,
havumhvørvislógini og lógini um einnýtisíløt
Umhvørvisstovan gjørdi eitt útkast til ætlaðu kunngerðina, sum ætlanin var at seta í verk við
ársbyrjan í 2009. Uppskot til kunngerð bleiv send til hoyringar, men kunngerðin bleiv ikki
sett í verk, tí tann politiski viljin tá var at gjøldini beinleiðis eiga at verða partur av lógini.
Útkast til kunngerð um at lata upplýsingar um brennievni og osonoyðandi evni
Vernd gjørdi á sumri eitt útkast til kunngerð, við heimild í umhvørvisverndarlógini og
havumhvørvislógini, um at lata upplýsingar um rennievni og osonoyðandi evni. Endamálið er
at kunna gera neyvari lýsingar av, hvussu nógv ymisku skipabólkarnir leiða út av
veðurlagsgassi og evni, ið bróta niður osonlagið. Kunngerðin fer – tá hon kemur í gildið – at
geva Umhvørvisstovuni heimild at biðja allar fyritøkur, sum innflyta, selja ella lata
brennievni, um at lata Umhvørvisstovuni upplýsingar um nøgd, slag og samanseting av
brennievni, ið verða latin skipum og havstøðum. Harafturat ásetur kunngerðin, at øll sum
innflyta og selja osonoyðandi evni skula senda Umhvørvisstovuni uppgerðir og á tann hátt
betra um hagtølini yvir osonoyðandi evni.
Kunngerðaruppskotið varð latið Innlendismálaráðnum tann 23 oktober 2009.
Kunngerð um osonoyðandi evni
Arbeitt hevur verið við einum útkasti til kunngerð um ozonoyðandi evni, sum setur í verk
altjóða reglurnar í Montreal protokollini, sum Føroya løgting hevur samtykt. Arbeiðið við
nýggju reglunum kom væl áleiðis í 2009 og væntandi er, at uppskotið verður liðugt fyrst í
2010. Hugt hevur verið eftir tilsvarandi lóggávu í okkara grannalondum og valt varð at taka
støði í íslendsku reglunum.

56

Kommunufundir
Um mánaðarskiftið apríl-mai 2009 hevði Umhvørvisstovan fundir við allar kommunur, har m.a. varð
kunnað um ábyrgdarbýtið millum land og kommunur í umhvørvismálum, spillivatn, ampar av
virksemi og tá borgarin klagar. Framløgurnar eru at finna á http://www.us.fo/Default.aspx?ID=7732.
Umhvørvisstovan hevur fleiri ferðir áður havt slíkar kommunufundir, seinast fyri fýra árum síðani.
Fýra fundir vóru: Á Sandi fyri kommunurnar í Sandoy, í Vestmanna fyri kommunurnar í Vágum og í
Streymoy, á Tvøroyri fyri kommunurnar í Suðuroy og í Fuglafirði fyri kommunurnar í Eysturoy og í
Norðoyggjum.
So at siga allar kommunur í landinum vóru umboðaðar á fundunum, sum vóru væl eydnaðir.

Evnisdagur um at seta aldan fisk út í áir og vøtn
Vernd skipaði í vár fyri einum evnisdegi um at seta aldan fisk út í áir og vøtn. Við á degnum vóru
umboð fyri Havstovuna, Føroya Sílaveiðifelag, Heilsufrøðiligu Starvsstovuna, US og onnur fólk við
serligari vitan um evni.
Framløgur og niðurstøður frá evnisdegnum verða savnað í eina frágreiðing, sum verður løgd á
www.us.fo og send IMR.

Svimjihyljaskeið
Vernd skipaði á vári 2009, saman við Heilsufrøðiligu starvsstovuni, fyri skeiði í svimjihylsrøkt. Skipa
varð fyri tveimum skeiðum, eitt grundskeið og eitt víðkaskeið. Skeiðshaldararnir komu frá
Teknologisk Institut. Luttøkan var góð, bæði skeiðini vóru fullsett og afturmeldingarnar frá
luttakararnum var sera jalig.

EMS-light
Umhvørvisstovan hevur luttikið í Norðurlendskari verkætlan um at seta í verk umhvørvisstýring á
minni virkjum og stovnum. Verkætlanin fevnir um Føroyar, Áland og Ísland, har uml. fimm virki og
stovnar frá hvørjum landi hava luttikið.
Á Umhvørvisstovuni er settur ein bólkur at taka sær av skipanini – harav tvey eru frá Vernd. Sett eru
mál fyri minking av olju-, el- og pappírsnýtsluni. Regluligar mátingar verða gjørdar av el-, olju- og
pappírsnýtsluni.
Í oktober 2009 lat bólkurin leiðsluni frágreiðing um arbeiðið higartil. Í frágreiðingini vóru m.a. tilmæli
til ábøtur, serliga á hitaskipanina, ið skuldu ført til munandi sparingar í oljunýtsluni.
Hesar ábøtur vórðu gjørdar beint fyri ársskiftið.
Bólkurin fer fyrst í 2010 at seta nýggj mál umframt at hildið verður fram við mátingum av el- og
oljunýtsluni fyri at kanna, um tey gjørdu tiltøkini hava tann væntaða virknaðin.
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Spillivatn
Innlendismálaráðið sendi í vár kunngerðina um spillivatn til hoyring. Í hesum sambandi viðgjørdi
Umhvørvisstovan hoyringssvarini saman við Innlendismálaráðnum, og við støðið í teimum vóru
broytingar gjørdar í kunngerðini. Kunngerðin varð sett í gildið 7. sept. 2009. Um somu tíð kom
Umhvørvisstovan við vegleiðingini “Korttilfar í spillivatnsætlanini”, sum er ætlað kommunum í
sambandi við gerð av korttilfari til spillivatnsætlanina. Kunngerðin áleggur kommununum at gera
spillivatnsætlan, sum skal latast Umhvørvisstovuni 1. jan. 2011. Árið 2010 skal tí eisini brúkast til at
fyrireika umsitingina at taka ímóti kommunalum spillivatnsætlanum.

Heimasíðan
Í 2009 blivu 50 kunningarstubbar lagdir út á heimasíðuna28-12-2009 Nýggjarsbál
14-12-2009 AMS Assessment 2009 Report
04-12-2009 Hitamiðstøð umhvørvisgóðkend
01-12-2009 Evnissíða: útlát av veðurlagsgassi
27-11-2009 Kanjon umhvørvisgóðkend
25-11-2009 Bilupphøgging á Strondum góðkend
24-11-2009 CO2 vinnarin funnin
12-11-2009 Umhvørvisátakið 2010
04-11-2009 Blóðgistøð umhvørvisgóðkend
02-11-2009 Betongblandistøð í Vági góðkend
23-10-2009 Klortapping góðkend
19-10-2009 Droppið píkarnar
16-10-2009 Nú skal CO2-hetjan finnast
13-10-2009 Nýggj uppgerð um veðurlagsgass
13-10-2009 Smoltstøðin á Norðtoftum góðkend
09-10-2009 Umhvørvisvirkisskráin á føroyskum
02-10-2009 Leivdir frá fletting
29-09-2009 Fólk gera CO2-mannafilmar
16-09-2009 Nýggj kunngerð um spillivatn
11-09-2009 Atlantic Biotechnology góðkent
06-09-2009 Faldari við CO2 spariráðum
25-08-2009 Minka um CO2 útlátið
17-08-2009 P/F Looknorth umhvørvisgóðkent
12-08-2009 Góð ráð til fyrsta skúladag
22-07-2009 Enn eingi bindandi tiltøk fyri skip at avmarka útlát av veðurlagsgassi
14-07-2009 J & K Betong endurnýggjaða umhvørvisgóðkenning
13-07-2009 Sands Skjótifelag umhvørvisgóðkent
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03-07-2009 Vágs kommuna meldað
19-06-2009 Eftirlitsátak á virkjum
10-06-2009 Vaska tær væl, áðrenn tú loypur útí
20-05-2009 El-steyrar á spæliplássum
19-05-2009 Smoltstøðir umhvørvisgóðkendar
18-05-2009 Norðurlendskur verkætlanarstuðul
06-05-2009 Nøgdaravmarking í alilógina
04-05-2009 Reinsarí umhvørvisgóðkent
01-05-2009 Píkar skulu kosta
23-04-2009 Nokta oljudálking
18-04-2009 Oljudálkingin frá Kaptain Gorbachev
12-04-2009 Skeið í svimjihylsrøkt
07-04-2009 Umhvørvið á dagsskránna
20-03-2009 Helvtin av íløtunum ikki endurnýtt
09-03-2009 Botnkanningar týðandi amboð
09-03-2009 Góðkenning endurnýggjað
24-02-2009 Koyr ikki á Vestfallið
18-02-2009 Føstulávint og sminka
10-02-2009 Onki tilfar afturfunnið
04-02-2009 Flutt og góðkent av nýggjum
30-01-2009 Betongblandistøðir - eftirlitsátak
22-01-2009 Enn eitt virki í Vági góðkent
15-01-2009 Turkivirkið í Vági umhvørvisgóðkent

Meðan COP15 var í Keymannahavn var ein serlig COP15 tíðindarøð á us.fo. Tá vóru átta serligar
COP15 kunningar lagdar út. Sostatt legði Vernd 58 kunningar á www.us.fo í 2009, svarar til umleið
eina um vikuna.

Í desembur 2009 var ein “Evnissíða um útlát av veðurlagsgassi” gjørd. Endamálið við evnissíðuni var
at savna ymist tilfar saman, fyri at lýsa evni, og hvørji árin stóra útlátið av veðurlagsgassi hevur á
umhvørvið.
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Evnissíðan inniheldur eina lýsing av hesum evnum:
Hvat er eitt veðurlagsgass?
CO2 – ikki bara gass!
Oljan er syndarin
Útlátshagtøl – eitt týdningarmikið amboð
Útleiða føroyingar meira enn onnur?
Skjótt syftir seiðir og tunga takið
Hvat kann eg sjálv/ur gera?
Hvat kunna virkir gera
Veðurlagssáttmálin
Kyoto-protokollin
COP15 í CPH í des. 2009
Broytist veðurlagið...tá broytist náttúran eisini!
Føroyar søkka!
Niðurstøður í fjórðu frágreiðingini hjá ST veðurlagspanelinum
Uppkast til føroyska ætlan fyri burðardygga menning
Visjón 2015 – orka og veðurlagsbroytingar

Nýggj journalskipan.....kanska ikki Vernd?
Nú stovnurin í 2009 tók í nýtslu nýggja journalskipan, var hetta sjálvsagt eisini nakað, sum fór við tíð
á deildini. Í mun til aðrar deildir á US, eru starvsfólkini á Vernd von við at arbeiða í líknandi
journalskipan, og uppgávan at flyta mál í nýggju 360 journalskipanina varð ikki so møtimikil. Tó vóru
nógv nýggj viðurskifti, barnasjúkur og trupulleikar, sum skuldu fáast av vegnum. Enn eru øll mál ikki
flutt í 360, og allir trupulleikar eru ikki loystir, men tað gongur væl framá, og arbeiðið heldur fram í
2010.
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Grøn almenn innkeyp

Faldarin “Almenn innkeyp kunnu broyta” var prentaður og 200 eintøk latin Umhvørvisstovuni í 2009.
Í faldaranum verður víst á nøkur góð dømi um grøn innkeyp í Norðurlondum, við vón um, at tey
kunna ávirka og stuðla fleiri av teimum, ið taka avgerðir um innkeyp, at byrja ella framhaldandi at
seta umhvørviskrøv.
Faldarin, sum er fíggjaður av norðurlendska HKP bólkinum, kom út á donskum, norskum, svenskum,
finskum, enskum og á føroyskum, sjálvsagt.
Enn hevur ikki verið kunnað um faldaran alment, tí ætlanin er at brúka faldararnar til eina komandi
verkætlan, sum serliga skal snúgva seg um at seta í verk grøn almenn innkeyp í smáum
norðurlendskum samfeløgum. Umhvørvisstovan hevur tikið stig til verkætlanina og at skriva umsókn.
http://www.norden.org/en/publications/publications/2009-741

Norðurlendskt samstarv
Fleiri broytingar vórðu framdar í 2009 í tí norðurlendska umhvørvissamstarvinum. Hetta merkti at
fleiri arbeiðsbólkar blivu niðurlagdir og aðrir stovnaðir. Nýggju arbeiðsbólkarnir eru:
Nordisk Affaldsgruppe (NAG)
Klima og luftgruppen (KoL)
Nordisk Kemikaliegruppe (NKG)
Miljø- og Økonomigruppen (MEG)
Arbejdsgruppen for Holdbar Konsumtion og Produktion (HKP)
Arbeidsgruppen for Akvatiske økosystemer (AEG)
Terrestre økosystemgruppe (TEG)

Umboð frá Vernd luttaka aktivt í NAG, KoL, NKG, HKP og AEG. Í hinum bólkunum hevur
Umhvørvisstovan umboð, sum eru sett á teldupostlistan hjá bólkunum.
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Umhvørvissamstarvið verður skipað eftir eini skrá, sum er galdandi fýra ár í senn, og galdandi
Norðurlendska umhvørvisvirkisskrá er fyri tíðarskeiðið 2009 til 2012. Høvuðsevnini, sum
Umhvørvisvirkisskráin fokuserar á eru:
Veðurlag og luft
Hav og strandarleiðir
Lívfrøðiligt fjølbroytni og vistfrøðiskipanir
Burðardygg nýtsla og framleiðsla

Umsóknir um stuðul frá játtanini til umhvørvisverndartiltøk
Vernd søkti um stuðul til tríggjar verkætlanir: kunningarfaldari SSS í gerandisdegnum, tiltak við
Feldthaus og kunningartilfar um kemikalii í gerandisdegnum. Peningur bleiv ikki játtaður
umsóknunum.
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Eksternir fundir, virksemi og skeið
Tiltak

Stað

Luttakandi

NMR ad hoc arbeiðsbólkur um
havumhvørvisfyrisiting og planlegging

Arbeiðsfundur í Helsinki í mars

JO

AEG fundur

KBH í apríl

JO

PA fundur

Kbh. í februar

SP

KoL fundur

Helsinki í apríl

SP

NKG fundur

Helsinki í mai

LZ

NAG fundur

Helsinki í mai og Reykjavík í
september

EE

HKP fundur

Reykjavík í mai

MGH

Stockholm í september
Nordisk Ozon Gruppe

Reykjavík í okt

MGH

Nordic regulation of ODS onboard ships –
verkstova

Reykjavík í okt

MGH

Organisk bólkurin

Telefonfundur í apríl

EE

BAT bólkurin

Reykjavík í oktober

EE

NMR seminar um MHP

Snekersten í mars

EE, JPJ og JO

Fyrilestur um útlát av veðurlagsgassi v.m.
á ráðstevnu á Niels Brock handilsskúla

KBH í juni

JO

IMO – MEPC 59

London í juli

SP

Stýrisfundur í verkætlanini “North Atlantic
Risk Map”

Reykjavík í oktober

SP

ST veðurlagsráðstevna, COP 15

Keypmannahavn í desember

JO, JPJ og SP

Offshore trygdarskeið

Bergen í januar

MGH, SP og JPJ

Miljømedarbejderen 2 modul

Grenaa í januar

UM og LZ

Djøf leiðsluskeið, fra kollega til leder

KBH í apríl

JO

Skeið í ARGOS (Kjarnorkutilbúgving)

mai í Føroyum

MGH og SP

Svimjihyljaskeið

Hafnia í juni

EE, LZ og JO

360 Brúkaraskeið – 1 dag

US í august/september

JO, EE, SP, LZ

360 Superbrúkaraskeið – 2 dg.

US í aug/sept

MGH

Landsnet – superbrúkaraskeið, 1dag

Fíggjarmálráðið, nov

MGH
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ÁRSFRÁGREIÐING 2009 – GRANSKING
2009 Eitt gott ár
Hóast ikki sørt av rumbli á stovninum annars, so var 2009 eitt gott ár hjá okkum á Gransking. Tað,
sum serliga kom í rættlag hjá okkum, var, at vit fingu skil á starvsstovuni, soleiðis at vit eru
sjálvbjargin við sóttreinsaðum vatni, og hava fingið eina uppvaskimaskinu. Ein serinnrættaður bilur
oyramerktur til sýnistøku-útferðir bleiv eisini tøkur tíðliga í 2009, og tískil kunnu vit fáa sýnini í hús
undir skipaðum umstøðum, og hava eitt far klárt til útkall í samband við bráðneyðuga sýnistøku.
Annað, sum vit fingu skil á í 2009, var, at vit gjørdu eina umhvørviseftiransingarskipan, sum skal vera
grundstøði í eftiransingini av umhvørvisdálkandi evnum á US. Harafturat fingu vit pakkað sýnini í
okkara sýnisbanka betur, so enn størri gleði fæst burturúr okkara sýnisbanka. Vit hava eisini sett hol
á tilgongdina við at førleikamenna okkara deild munandi, og tað verður arbeitt víðari við nøkrum
góðum hugskotum í 2010. Í endanum av árinum bleiv bílagt eitt stinkskáp, og tá tað er sett upp,
verður gjørligt hjá okkum eisini at arbeiða trygt við sýrum og formalin-upploysingum, tá tað gerst
neyðugt.

Starvsfólk
Starvsfólkini á Gransking í 2009 hava verið:
Maria Dam, deildarleiðari,
Katrin Hoydal, vísindaligt starvsfólk,
Heini Jóhannesen, B.Sc. lesandi í kemi á Københavns Universiteti,
Eirikur Danielsen, B.Sc. lívfrøði frá Fróðskaparsetur Føroya
Sjúrður Hammer, Master of Research, Universitetið í Glasgow, Skotlandi.

Starvsstovan
Eins og í 2008 er nógv tíð farin til at fáa tól at virka í starvsstovuhølunum, serliga vóru vit óheppin við
vatn-reinsianlegginum, sum mátti fáa nýggja printplátu og nýggjan flótiventil. Dúgliga hevur sostatt
verið leitað eftir brekum og minni vatnlekum, men alt var komið í rættlag, áðrenn 2009 fór í søguna!

Samstarvsnevndir í 2009
Arbeitt hevur verið við trimum verkætlanum, sum hava havt stuðul úr Norðurlendska
Ráðharraráðnum, sí Talvu 1.
Føroya Fróðskaparfelag: 27/11/09 tók Maria Dam við sum forkvinna í Føroya Fróðskaparfelag.
Granskingarnevnd: Maria Dam hevur síðani 2008 havt sæti í granskingarnevndini, sum setur í verk
granskingarpolitikkin hjá Vísindaráðnum og annars umsitur granskingarstuðul úr
Granskingargrunninum.
Verkætlanir, Útgávur, Upprit og Kunning
Verkætlanir, sum hava verið aktivar í 2009, eru vístar við heiti, verkætlanarleiðara á US og ein stutt
lýsing av endamálinum, í Talva 1.
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Talva 1 Verkætlanir, sum arbeitt hevur verið við á Gransking í 2009.
Heiti
Arctic monitoring and
assessment
programme, AMAP

Screening av nýggjum,
dálkandi evnum

Verkætlanleiðari*
Maria Dam

Maria Dam

Endamál

Viðmerkingar

AMAP er altjóða eftiransingarskipan í
norðaru pørtum av heimspørtunum
rundanum norðaru helvt av knøttinum,
sum Arktiska Ráðið hevur umbiðið.
Endamálið er at kanna útbreiðslu og
árin av umhvørvisdálkandi evnum, sum
serliga stava frá ídnaðarøkjunum longur
suðuri.
Kanningarparturin, sum US stendur fyri,
fevnir um tungmetal og evnir, sum
hópast upp í náttúruni, sum td. PCB.
Norðurlanda samstarv um kanningar av
heilsu- og umhvørvisskaðiligum evnum,
sokallað nýggj dálkandi evnir. Evnini,
sum vera kannað, eru sum heild ikki
reguleraði, tí kunning vantar um
útbreiðsluna av evnunum. Endamálið
við kanningunum er at vera við til at
vaksa um kunnleikan um nýggj,
dálkandi evnir í umhvørvinum, soleiðis
at neyðug stig til at minka um
útleiðingina kunnu verða tikin.

Frágreiðing frá 2005 -2008 er farin til
prentingar í januar 2010.

Passive samplers (NMR;
tungmetallir, PAH og
PCB

Maria Dam
og Katrin
Hoydal

Norðurlanda samstarv, sum stuðlar
uppundir OSPAR JAMP
kanningarskránna, har umhvørviseitur í
sjónum í norðureystur Atlantshavinum
og Norðsjónum verða kannað.

Oljudálking aftaná
Olshana og oljuleka í
Vági

Maria Dam
og Katrin
Hoydal

Havnarvág 2007/2008 –
lýsing av
dálkingarstøðuni

Maria Dam

Kanningin hevur til endamáls at avdúka,
í hvønn mun oljudálkingin, sum stóðst
av at Olshana sakk í aug 2007, hevur
havt negativt árin á djóralívið í økinum,
við serligum atliti til tosk.
Tórshavnar kommuna hevur fingið gjørt
kanningar av dálkingarstøðuni á
Havnarvág í tveimum umførum, fyrstu
ferð í 1987 og seinnu ferð í 2002.
Kanningin í 2002 vísti, at
dálkingarstøðan var partvís sera ring, og
tí varð avrátt at endurtaka kanningina,
fyri at vita um atgerðir, sum hava verið
tiknar seinastu árini, hava bøtt um
støðuna.

ENVOFAR

Maria Dam

Nýggj dálkandi evnir í
havsúgdjórum

Maria Dam
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Í samstarvi við NGS og FRS verða
umhvørvisdáta, sum eru framleidd í
AMAP ella CAFF høpi, gjørd almenn og
atkomilig á alnótini.
Samstarv millum FO, N, IS, DK/GR og S
um kanningar av bromeraðum
flammutálmandi evnum í havsúgdjórum
frá tíðarskeiðnum 1980-unum og til í
dag.

AMAP 2009-2010 verkætlan er í
gongd.
AMAP kanningin er fíggjað av
Miljøstyrelsen.

Frágreiðingar, sum hava verið
skrivaðar um møgulig nýggj, dálkandi
evnir, eru til taks á
http://www.ust.is/ness/activities.html
Í 2007 varð frágreiðing um fenolir
(bis/tetrabis/ocyly/nonyl/dodecyl)
útgivin.
Kanningin er fíggjað av
arbeiðsbólkinum hjá Norðurlendska
Ráðharraráðnum og luttakandi
stovnum úr Finlandi, Svøríki,
Danmark, Noreg, Ísland og Føroyum í
felag.
Væntandi verður felags frágreiðing
liðug í fyrstu helvt av 2009.
Verkætlanin er fíggjað av
Norðurlendska Ráðharraráðnum, og
hevur luttøku úr Svøríki, Noregi,
Danmark og Føroyum. Hollendskir
granskarar luttaka sum
kanningarserkønir.
Verkætlanin er eitt samstarv við
Heilsufrøðiligu starvsstovuna, har
vitanin um oljudálking í føroyska
umhvørvinum verður presenterað.
Ein kanningarskrá við støði í fyrru
kanningunum varð gjørd, og
sediment-sýnir vóru tikin í 2008.
Væntandi er at kanningar halda
áfram í 2009.

Stuðlað av Innlendismálaráðnum.

Verkætlanin er stuðlað av
Norðurlanda Ráðharraráðnum,
umvegis arbeiðsbólkin Akvatiska
Ecosystemer og ArbetsUtskottet.

* Í onkrum føri, t.e. í millumlanda verkætlanum, kann verkætlanarleiðarin finnast uttanfyri Føroyar. Tá er
verkætlanarábyrgdarhavari á Umhvørvisstovuni nevndur her.

Talva 2 Útgávur í 2009, har Gransking hevur luttikið aktivt.
Fágreiðing

Høvundar

Frágreiðing
nr.

US Málnr.

Bromerað flammu-tálmandi evni í føroyskum mati

Dam, Maria og Hoydal, Katrin.

US 2008:1

Evaluation of passive
samplers for the monitoring
of contaminants
in sediment and water

Martin M. Larsen, Ian Allan,
Kristoffer Næs, Elisabeth
Nyberg,
Katrin Hoydal

TemaNord
2009:563

US-6-17/08-43

Veingjasuð; Umhvørviseitur í havhesti

Maria Dam

Nr. 1 2009

US-6-017/0845

Frøði; Toskur á Føroyaleiðini er minni kyksilvurdálkaður

Maria Dam og Frank Rigét

Nr. 2 2009

US-6-017/0846

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/
2009-516; Chemicals from Marine Fish Farms

Kim Gustavson, Gitte I.
Petersen, Claus Jørgensen,
Magnus P. Magnussen, Maria
Dam, Eva Yngvadottir,
Reinhold Fieler, Jostein
Solbakken

TemaNord
2009:516

Talva 3: Annað virksemi /onnur produktir
Virksemi
Almen framløga
“Umhvørviseitur í
grindahvali”
Framløga fyri
Uttanlandsnevndini hjá
Føroya Løgtingi:
Umhvørviseitur í grindahvali
Framløga fyri og luttøka í
pallborðsfundi hjá
Grindamannafelagnum
Umhvørviseitur í grindahvali
Joint Nordic Screening
fundur

Hvar
Miðlahúsið 18-3-2009

Tema
Umhvørviseitur í
grindahvali

Fundarhøli í Føroya
Løgtingi

Umhvørviseitur í
grindahvali

Norðurlandahúsið

Umhvørviseitur í
grindahvali

Kristianshús, Mykines

Dáta portal

www.envofar.fo

Ársfundur fyri
norðurlanda
samstavinum, sum fær
stuðul úr umhvørvis
arbeiðsbólkum í
Norðurlanda
Ráðharrraráðnum
Umhvørvisdáta fyri
Føroyar

Faldari ”New” POPs in
marine mammals in Nordic
Arctic areas during three
decades.
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Viðmerkingar

Í samstarvi við NGS og FRS varð
serliga arbeitt við hesum í 2008, men
síðan bleiv ikki alment opnað fyrr
enn síðst í 2009.
At leggja fram til Stockholm POP
convention fund í mei 2009 (COP4)

Portalkunning 2009
Í 2009 varð kunnað um nýggheitir innan Gransking
Tabel 3 Kunningarstubbar hjá Gransking á portalinum hjá US í 2009.
Dagfesting

Tíðindi

15-12-2009

Samstarva um umhvørvisdáta

29-10-2009

Seyður á gomlum tyrvingarplássum

30-09-2009

Dálking í føroyskum mati

10-08-2009

Granskingarsamstarv í útnorði

24-04-2009

Fundast um umhvørviskanningar

19-03-2009

Flammutálmar í føroyskum mati

11-03-2009

Kunning um umhvørviseitur í grind

20-02-2009

Altjóða reglur um kyksilvur
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ÁRSFRÁGREIÐING 2009 - VIÐARVØKSTUR OG FRÍLENDI
Materiella heimildin fyri virkseminum liggur í Ll. nr. 53 frá 27. november 1952 um viðarlundir, sum
seinast broytt við Ll. nr. 110 frá 29. juni 1995. Skógfriðingarnevndin og Føroya landsstýri avráddu á
heysti 1987, at umsitingin av virkseminum varð løgd til almenna stovnin Skógrøkt landsins.
Innlendismálaráðið gjørdi seinni av, at Skógrøktin 1. juni 2007 varð partur av Umhvørvisstovuni; og
virksemið er nú lagt í deildina fyri Viðarvøkstur og frílendi (V&f).
Umframt at umsita tær jarðir, ið antin Skógfriðingarnevndin ella Skógrøktin eru beinleiðis tinglýstir
ánarar av, umsitur deildin eisini jarðir, ið Landsstýrið hevur lagt higar at umsita. Somuleiðis er við
Skraddaratrøðni í Mið Hoydølum, ið Skógfriðingarnevndin langtíðarleigar frá Tórshavnar kommunu
fyri tíðarskeiðið 1978 – 2078, har Gróðurstøðin verður rikin við m.a. plantuskúla og arboretvirksemi.
Við heimild í Ll. um viðarlundir eru friðingarbrøv um skógfriðing tinglýst sum servituttir á allar tær
viðarlundir í landinum, har Skógfriðingarnevndin hevur yvirumsjón, og V&f tí hennara vegna innir
umsitingarmyndugleikan.
Niðanfyri er eitt yvirlit fyri tær jarðir, ið V&f umsitur heilt ella lutvíst.
Talva nr. I.
Yvirlit yvir jarðir, ið Skógfriðingarnevndin ella V&f eiga ella langtíðarleiga.

Matr. nr.:

Býur/bygd:

1b, Kirkjubø

Kirkjubø

108, Selatrað

2

Tinglýstur ánari:

Skógfriðing:

Viðmerkingar:

22.280

Skógfriðingarnevndin

Ja

Viðarlundin inni í Dølum.

Selatrað

15.500

Skógfriðingarnevndin

Ja

Viðarlundin á Selatrað

1338, Tórshavn

Tórshavn

28.706

Tórshavnar
kommuna

Nei

Gróðurstøðin í Mið Hoydali

1nh, Hoyvík

Hoyvík

40.641

Skógrøkt landsins

Ja

Viðarlundin í Langadali.

49a, Hoyvík

Tórshavn

20.900

Tórshavnar
kommuna

Nei

Gróðurstøðin í Mið
Hoydali

122c, Trongisvágur

Trongisvágur

1.793

Skógfriðingarnevndin

Nei

Viðarlundin í Trongisvági

633, Froðba

Tvøroyri

619

Skógfriðingarnevndin

Ja

Garðurin á Sevmýru

634, Froðba

Tvøroyri

1.025

Skógfriðingarnevndin

Ja

Garðurin á Sevmýru

Lendi íalt
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Vídd, m :

131.464 m

2

Talva nr. II.
Yvirlit yvir jarðir, har Skógfriðingarnevndin ella V&f hevur yvirumsjón sbrt. tinglýstari skógfriðingarskyldu
ella aðrari servituttbinding e.l. ásetingum.

Matr. nr.:

Býur/bygd:

2

Vídd, m :

Tinglýstur ánari:

Skógfriðing:

Viðmerkingar:

105, Hvalvík

Hvalvík

6.600

Sunda kommuna

Ja

Viðarlundin í Hvalvík

1621, Klaksvík

Klaksvík

30.815

Klaksvíkar
kommuna

Ja

Viðarlundin úti í Grøv

1651c

Klaksvík

15.645

Búnaðarstovan

Nei.

Viðarlundin úti í Grøv.

Leigusáttmáli
um viðarlund.

Kl. komm. leigar lendið til
viðarlund.

31, Kunoy

Kunoy

7.931

Kunoyar kommuna

Ja

Viðarlundin í Kunoy

384, Leirvík

Leirvík

15.130

Ognarhagin

Ja

Viðarlundin í Leirvík

233a, Miðvágur

Miðvágur

14.056

Vága kommuna

Ja

Viðarlundin á Tungu

80, Miðvágur

Miðvágur

199

Vága kommuna

Ja

Viðarlundin á Tungu

72, Mikladalur

Mikladalur

14.991

Klaksvíkar
kommuna

Ja

Viðarlundin í Mikladali

150a, Sandavágur

Sandavágur

7.340

Vága kommuna

Ja

Viðarlundin á Abbreyt

1023a, Tórshavn

Tórshavn

12.951

Føroya landsstýri

Ja

Sjómansskúlatrøðin

1023b, Tórshavn

Tórshavn

2.572

Føroya landsstýri

Ja

Sjómansskúlatrøðin

1025a, Tórshavn

Tórshavn

7.315

Føroya landsstýri

Ja

Müllerstrøð

1026a, Tórshavn

Tórshavn

10.077

Føroya landsstýri

Ja

Debesartrøð

1026b, Tórshavn

Tórshavn

5.988

Føroya landsstýri

Ja

Debesartrøð

1037a, Tórshavn

Tórshavn

11.372

Tórshavnar
kommuna

Ja

Viðarlundin úti í Grið

1160a, Tórshavn

Tórshavn

282.800

Tórshavnar
kommuna

Ja

Viðarlundin í Havnardali.

1174, Tórshavn

Tórshavn

10.800

Tórshavnar
kommuna

Ja

Viðarlundin í

Tórshavnar
kommuna

Ja

1177, Tórshavn

Tórshavn

15.100

Marknagili
Viðarlundin í
Marknagili

1229, Tórshavn

Tórshavn

32.100

Tórshavnar
kommuna

Ja

Viðarlundin í Kerjum

1265u, Tórshavn

Tórshavn

4.023

Listafelag

Ja

Listasavn Føroya

Føroya

69

1457a, Tórshavn

Tórshavn

2.984

Anna Maria Færø

Ja

Viðarlundin í Sortudíki

1452c, Tórshavn

Tórshavn

16.896

Kringvarp Føroya

Ja

Viðarlundin í Sortudíki

19, Hoyvík

Tórshavn

45.300

Búnaðarstovan

Nei

Viðarlundin í Niðastu
Hoydølum

20, Hoyvík

Tórshavn

4.390

Búnaðarstovan

Ja

Viðarlundin í Niðastu
Hoydølum

784a, Tórshavn

Tórshavn

77.173

Tórshavnar
kommuna

Ja

Viðarlundin í Gundadali

152, Trongisvágur

Trongisvágur

28.713

Tvøroyrar
kommuna

Ja

Viðarlundin í Trongisvági

26a, Froðba

Tvøroyri

8.583

Innlendismálaráðið

Nei

Viðarlundin á Sevmýru.

640, Froðba

Tvøroyri

1.189

Innlendismálaráðið

Nei

Viðarlundin á Sevmýru.

513, Froðba

Tvøroyri

3.769

Tvøroyrar kirkja

Ja

Viðarlundin við Kirkjuna á
Tvøroyri.

30, Vágur

Vágur

11.544

Vágs kommuna

Ja

Plantulendið vesturi á
Vatninum.

41, Vágur

Vágur

18.993

Vágs kommuna

Ja

Viðarlundin í Hvannadali.

44, Vágur

Vágur

11.076

Vágs kommuna

Ja

Viðarlundin í Hvannadali.

18, Hoyvík

Hoyvík

uml. 40.000

F. landsstýri

Nei

Frílendið Boðanes –
Niðastu Hoydalar

1334, Tórshavn

Tórshavn

11.185

F. landsstýri

Nei

Frílendið Boðanes –
Niðastu Hoydalar

1335

Tórshavn

uml. 165.000

F. landsstýri

Nei

Frílendið Boðanes –
Niðastu Hoydalar

Lendi íalt

uml. 955.000
2
m

Fyri lendini, víst í talvu nr. I, er torført at áseta virði sbrt. § 20 í kunngerðini um roknskaparverk
landsins. Lendini í talvu nr. II eru tikin við til tess at lýsa fyrisitingarligu ábyrgdina, og harvið eisini
skyldur, ið áliggja stovninum sbrt. skógfriðingarservituttinum.
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Skógfriðingarnevndin
Landsstýriskvinnan í Innlendismálum hevur tilnevnt hesar limir í Skógfriðingarnevndina fyri
tíðarskeiðið 2008 – 2014: Sigga Rasmussen, forkvinna, Erika Lómstein Petersen, Turid Madsen,
Dánjal Petur Højgaard og Jóhann Mortensen.
Í 2009 helt Skógfriðingarnevndin íalt 6 formligar nevndarfundir. Høvuðsinnihaldið í
fundarvirkseminum var av fyrisitingarligum slag. Nógv málsviðgerð stóðst av hesum virkseminum,
har ætlaða útbyggingin av Listasavni Føroya fylti mest. Landsskógarvørðurin er skrivari nevndarinnar.
Tilfar og áheitanir til Skógfriðingarnevndina verða avgreidd umvegis skrivstovuna á
Umhvørvisstovuni. 3 umboð fyri Skógfriðingarnevndina tóku lut á árligu donsku yrkisráðstevnuni
“Skov- & landskabskonferencen 2009” í januar. Limirnir í Skógfriðingarnevndini gróðursettu 14. mai.
føroyskan Barald/Einiber (Juniperus communis), uppruni úr Svínoy, í Viðarlundini Inni í Dølum, í
Kirkjubø. Skógfriðingarnevndin tók lut á kunningarfundi um viðarlundir og frílendi, ið Tórshavnar
kommuna skipaði fyri í aug. 09.

Starvsliðið á V&f 2009
Manningin til at loysa arbeiðsuppgávurnar á deildini hevur verið:
- Tróndur Leivsson, landsskógarvørður
- Jóna Maria Poulsen, reingerð (á Hvítanesvegi 3)
Viðarlundir og frílendi:
- Martin Petersen, røktarleiðari
- Mortan Mørk, røktari
- Andrias Jens Pauli í Dali, hjálparfólk (í farloyvi til 1. mai – síðani givin)
- Leivur Sørensen, røktari (skiftissettur við Lendi)
- Helgi í Brekkunum, røktari (sjálvstøðugt vinnurekandi)
Gróðurstøðin:
- Rakul Dam Lindberg, røktarleiðari (í barnsburðarfarloyvi jan. – feb. mánað)
- Beinta Lamhauge, røktari (virkandi røktarleiðari jan. - feb. mánað)
- Hildur Nielsen, røktari (í barnsburðarfarloyvi jan. – apríl mánað)
- Vár í Ólastovu Árnastein, gartnaralærlingur (á yrkisskúla í DK aug. – okt. mánað)
Summarhjálp og starvsvenjing:
1 næmingur úr 10. flokki í Eysturskúlanum í starvsvenjing á Gróðurstøðini í viku
40 og 41. Eisini nakað av tímaløntari hjálp (ungdómar).
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Avtala varð aftur í 2009 gjørd við skipanina “Ung í arbeiði” hjá Tórshavnar kommunu um ávikavist, at
8 ungdómar sluppu til arbeiðis á Gróðurstøðini í 2 x 2 vikur (uttan bólkaleiðara frá Uía), og at 8
ungdómar (við bólkaleiðara frá Uía) sluppu til arbeiðis í viðarlundunum í 2 x 2 vikur (verkætlanin
koyrdi 29. juni til 24. juli).
Ein eftirmeting av Uía her á V&f er stutt, at væl meira gagn (bæði fyri ungdómarnar og fyri V&f)
hevði fingist burturúr fyri somu upphædd, um V&f í staðin fekk upphæddina frá kommununi til at
seta ungdóm í arbeiði fyri. Harnæst sæst týðuliga, at 8 t. arbeiðsdagur er ov langur fyri hendan
ungdómsbólkin, ein 6 t. dagur hevði hóskað væl betur fyri báðar partar. Uía skipanin kannar ikki nóg
væl frammanundan, hvønn tørv ella førleikastig, ið ungdómarnir hava.
Viðskiftafólk hjá ALV var aftur í ár í styttri starvsvenjing á Gróðurstøðini.

Viðarlundin í Niðastu Hoydølum (savnsmynd).

Deildin sum heild
Av fyrisitingarligum ábótum í 09 skulu nevnast: Totalview arbeiðstíðarskrásetingin varð sett upp á
Gróðurstøðini í mars, og tikin formliga í nýtslu fyri deildina 1. mai. Skipanin hevur riggað væl eftir
umstøðunum. Trygdarfyritøkan Ansni tók hálvan sept. yvir raksturin av alarmskipanini á
Gróðurstøðini. Nýggj tøkni varð sett upp, ið hevur riggað væl. Gróðurstøðin hevur fingið ip-telefoni
til US-vekslaran á Argjum. Ein bingja er útvegað til at kunna goyma tey smærru motorriknu
arbeiðsamboðini rustfrítt (tøtt bingja við avfuktara at halda lágari rel. luftvætu).
Ørkymlandi parkeringsviðurskiftini á Gróðurstøðini, ið hava staðið við og versnað, síðan
Studentaskúlin á heysti 07 setti næmingunum forboð fyri at parkera á skúlaøkinum, vórðu umrødd
við ávikavist Tórshavnar kommunu og Landsverk á vári 09. LV játtaði at kanna málið við eini loysn fyri
eygað. Við ársenda er støðan tó óbroytt.
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Skipanarligu viðurskiftini um m.a. sambandið og samskiftið í arbeiðsgongdum millum US fyrisitingina
á Argjum og V&f sum staðsetta deild í Hoydølum, eins og onnur starvsfólkaviðurskifti v.m á US,
rúgvaðu nógv bæði vár, summar og heyst 09.
Umhvørvisstovan hevur latið gera skitsuætlan at endurnýggja rakstrarbygningarnar á Gróðurstøðini.
Mayfinn Norðoy, Kontrast arkitektar, hevur staðið fyri arbeiðinum. Skipað varð fyri framløgufundi í
Listasavninum 4. mai fyri umboðum fyri Skógfriðingarnevndina, Náttúrufriðingarnevndina fyri
Streymoyar sýslu og byggivaldið hjá Tórshavnar kommunu at kunna um ætlanina. Umsókn er send
myndugleikunum um byggiloyvi. Enn vantar fíggjarjáttan til ætlanina.
Fyrispurningar eru í 09 komnir frá viðskiftafólki um ávikavist at fáa Gróðurstøðina at fara undir meira
systematiskar royndir við rósurunnum, serliga prýðisrósum, og at taka á seg varðveitslu, framleiðslu
og sølu av gomlum sløgum av bæði staudum og nyttuplantum. Her eru spennandi møguleikar fyri
menning av yrkinum og av virkseminum. Higartil hevur Skógfriðingarnevndin tó hildið, at
Gróðurstøðin bert skal fáast við trø og runnar.
Sera turt og veðurgott vár og summar. Viðarvøksturin kom í flestu førum væl gjøgnum veturin og
várið. Tó sóust nakað av kuldaskaðum seint um várið á m.a. Japanskum lerki og á granntrøum.
Gróðurin kom tíðliga. Á vári 09 var heilt væl av blóming at síggja í Nothofagus antarctica
suðurbókatrøunum fleiri staðir kring landið. Hetta gevur vón um, at slagið nærkast fræbúningaraldri
her á landi.
Tvær ætlanir um meira munagóð lendi til viðarlundir sóu dagsins ljós í 09. Ástaðarfundur var við
umboð fyri lendisánarar og áhugabólk, undir leiðslu av Jákupi Jacobsen, reiðara, um møguleikarnar
fyri eini viðarlund við Júksnará í Syðrugøtu. Landsskógarvørðurin hevur gjørt stigtakarunum eina
skitsu við fyribilsætlan um, hvussu økið kann verða skipað sum viðarlund og frílendi. Fyrrverandi
løgmaður, Edmund Joensen, løgtings- og fólkatingsmaður, hevur vent sær til V&f við fyrispurningi
um at fáa lýst møguleikarnar fyri eini størri viðarlundar- og frílendisætlan báðumegin Streymin og
norðanfyri og sunnanfyri brúnna. Miðað verður eftir eini skitsuætlan í vetur.
Í viðarlundini á Tøðuni í Hvalvík er verkætlan við sjálvbodnari arbeiðsmegi undir leiðslu av Magna
Laksáfoss, løgtingsmanni, farin til verka at gera eina gøtuskipan v.m., soleiðis at viðarlundin kann
økja um brúksvirðið fyri bygdarfólkið. Vága kommuna hevur fingið til vega munagott lendi at leggja
aftrat Viðarlundini á Abbreyt í Sandavági. Fundur hevur verið við umboð fyri Vága kommunu um
framtíðar arbeiðir í ávikavist Viðarlundini á Tungu í Miðvági og í Viðarlundini á Abbreyt í Sandavági.
Fundur hevur verið við umboð fyri Setursskrivstovuna og stovnarnar á Debesartrøð um eina evt.
dagføring av lendisskipanini fyri økið. Fundur hevur verið við rektaran á F. Studentaskúla um
samstarv millum skúlan og V&f.
Oknaparið á Gróðurstøðini kom út við 5 ungum 14. mai (3 ungar misfórust sum smáir). Oknaparið á
Eiði kom út við 7 ungum í viku 22. Á Eiði misfórust 2 ungar sum smáir, meðan 2 doyðu um heystið
(sbrt. uppskurði hjá Djóralæknatænastuni av Aspergillosis). Á vári 09 vórðu 2 oknarungar av urptini
08 settir út á Mjáuvøtnunum og 2 í viðarlundina í Gundadali. Í juni varð neyðugt at avlíva 1 skadda
okn (ikki merkt) á Mjáuvøtnunum. Oknirnar í Viðarlundini í Gundadali fóru haðani í aug./sept. og
hava síðani hildið til í ávikavist Kirkjubø og úti í Koltri. Báðir ungarnir av 09 urptini á Gróðurstøðini
vórðu sleptir út á Mjáuvøtnunum saman við villini fuglum síðst í okt. 09. Sbrt. fráboðan í apríl innan
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av Glyvrum, hevur enn ein okn við uppruna av Gróðurstøðini funnið sær villan maka. Endurreisnin av
einum oknastovni í Føroyum tykist tí at vera í gongd (DK=naturgenopretning).
9. okt. fyriskipaði V&f væleydnaðum starvsfólkatiltaki fyri øllum US starvsliðinum. Skráin var ein
fakligur gongutúrur í frílendinum av Boðanesi í Hoydalar, og síðani veitsla við heilstoktum
lambskrovum (gimburlomb) um kvøldið. Tann 18. des. skipaði V&f fyri afturvendandi jólahugnanum
á Gróðurstøðini fyri øllum US starvsliðinum við húski.
Deildarfundir hava verið 11. feb., 3. sept., 23. sept., 16. des.

Gróðurstøðin
Eginframleiðslan av plantutilfari hevur gingið væl og er í menning. Serligur dentur verður lagdur á at
ala fram úr slíkum plantutilfari, sum vísir seg at vera vælegnað til okkara vakstrarlíkindi, og sum
samstundis ikki er atgongt gjøgnum handilsligar veitarar uttanlands. Eisini verður arbeitt við at ala
upp føroyskan upprunaviðarvøkstur, bæði til søluendamál og til eginnýtslu í royndum v.m.
Plantur vórðu keyptar úr Íslandi (uml. 13.600 stk. frá Barri) og úr Danmark (uml. 18.300 stk. frá
HedeDanmark), bæði til nýtslu í plantusøluni á Gróðurstøðini og til útseting í viðarlundunum v.m.
Framvegis ber ikki til at fáa plantuheilsuváttan (Phytosanitary Certificate) við innfluttum plantutilfari
úr Danmark, men heilsuváttan kom við tilfarinum úr Íslandi. Roynt varð m.a. at fáa til vega størri
úrval av vælegnaðum rósusløgum til plantusøluna.
Fyrst í árinum vóru íalt uml. 25.000 vetrarstiklingar gjørdir at leggja í kuldagoymslu. Talan var serliga
um tilfar av ættunum Fuchsia sp., Lonicera sp., Ribes sp. og Populus sp. Kuldagoymslumøguleikarnir
eru ov vánaligir og ov svikaligir (gomul, gramsaði kuldaskáp). Orsakað av trupulleikum við hesum
tólunum, misfórust ein stórur partur av vetrarstiklingunum í ár. Hetta fer at merkjast aftur í tøkum
plantum næsta ár.
Føroysku kommunurnar fingu sendandi tilboð um plantupakkar tann 11. feb., og plantusølulistin til
vinnukundarnar var tøkur tann 21./4. Um várið tyktist undirtøkan frá kommununum og
vinnukundunum fyri plantutilfari til summarið ikki eins dygg, sum undanfarin ár. Sum vertíðin leið,
broyttist myndin tó munandi til tað betra, soleiðis at árið hilnaðist heilt væl við atliti til plantusøluna.
Fyrstu plantupakkarnir til kommunurnar fóru út longu í apríl, og samlaða talið av plantupakkum til
kommunurnar varð uml. 2.650 stk. fyri árið. Plantusølan byrjaði 23. apríl, og hildið varð á við
víðkaðum avgreiðslutíðum (fríggjadag til kl. 18 og leygardag frá kl. 10-14) allan aug. mánað. Vertíðin
09 helt sær heilt út móti endanum av sept. mánað. Í plantusøluni vóru íalt uml. 200 – 250 sløg av
plantum í útboði gjøgnum árið. Av hesum vóru hin størra helvtin eginframleidd. Av tí innflutta
tilfarinum var uml. helvtin hálvvirkað at seta við í víðari aling. Bæði fyri eginframleiðsluna og tað
innflutta tilfarið er galdandi, at uml. 30 % eru á royndarstøði (t.v.s. liður í støðugu
langtíðarroyndunum við nýggjum tilfari). Eini 20 tey mest eftirspurdu plantusløgini fáast harumframt
í 4 ymsum støddum.
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Plantuframleiðsla á Gróðurstøðini (savnsmynd).

Trupulleikar vóru til tíðir við at fáa til vega dagførd søluskeltir o.tíl. til plantusøluna. Somuleiðis vóru
trupulleikar við FR-kort terminalinum. At vekslarin á US steingir kl. 15, var eisini ein trupulleiki í
vertíðini. Hesi viðurskifti darvaðu plantusøluna.
Kundaavgreiðslurnar á Gróðurstøðini (smásølan) vóru sbrt. kassauppgerðunum uml. 1.416 í tali fyri
alt árið (uml. 496 við kontantgjaldi og uml. 920 við gjaldskorti). Útskrivaðar vórðu eisini einar 160
rokningar til kreditsølukundar (vinnukundar, kommunur v.m.).
Nógv plantutilfar varð sett við á Gróðurstøðini til dyrkingar, m.a. uml. 15.000 stiklingar (natúrligt
svinn uml. 3-5- tús.), umframt tað, ið varð sátt. Arbeitt varð við summarstiklingum allan juli mánað. Í
heyst eru uml. 12.000 stiklingar av veturgrønum tilfari settir undir dúk. Harumframt varð sjøtul
settur á at framleiða størri trø (uml. 2 m. hædd), og at framleiða størri runnar v.m. í stórum
pottum/krukkum.
Hildið varð fram við royndini frá 08 at fáa í lag vegetativa aling av Nothofagus sp. tilfari frá
summarstiklingum (úrslitið er gjørt upp, men ikki liðugt greinað). Royndin gevur ábending um eina
gongda leið, og tí verður hildið fram við arbeiðinum at menna hesa arbeiðsgongdina.
Aðrar sáðingarroyndir og spíring hava sum heild gingið væl í vár. Áhugaverd sløg tykjast vera:
Sambucus callicarpa (fræ úr FO), Sorbus koehneana (fræ úr FO), Hoheria glabrata (fræ úr FO), Ribes
sanguineum (fræ úr Orknoyggjum), Alnus sinuata og A. rubra (fræ úr FO).
Á várið 09 varð farið undir sáðingarroynd við Alnus sinuata og A. rubra at samanbera úrslit frá
vanligari handilsjørð og føroyskari mineraljørð (av Norðradalsskarði). Seint á sumri vórðu
plantubrettini vætað við Frankia sp. kulturi, ið fær Alnus røturnar at binda køvievni (N) úr luftini.
Úrslitið kann væntast klárt at gera upp eftir vakstrartíðina 2010.
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Plantutilfar av Ribes sanguineum (Orkney fræ), Sambucus nigra (FO fræ), Lonicera periclymenum
(Orkney fræ), L. ledebourii (FO fræ) og Viburnum lantana (FO fræ) er sett út í royndarrað á
Gróðurstøðini, umframt at nakað er sett í viðarlundirnar.
Í ávísan mun varð ruddað, tynt og nýplantað í arboretlendinum. Her var ikki nóg mikið av
arbeiðsmegi tøk. Somuleiðis varð ymiskt plantutilfar latið út til onnur at royna.
Røktarleiðarin var nógvar ástaðarvitjanir at ráðgeva dagstovnum, eigarafeløgum v.m. í Havn um val
og nýtslu av plantutilfari í samband við teirra plantukeyp. Viðskiftastovnarnir hava ynskt hettar sbrt.
tilvísing frá býargartnaranum. Somuleiðis ráðgivið m.a. arkitekta- og byggivirkjum um val av
plantutilfari. Av størri plantingarætlanum, har Gróðurstøðin hevur veitt tilfar í 09, kunnu m.a.
nevnast Bónus í Klaksvík, Ellisheimið í N. Gøtu, Hoyvíkshøllin og Skótadepilin á Selatrað. Ráðgivið
gartnarum um plantuval og plantuframleiðslu.
Ymisk útgerð til plantualingina, s.s. mold, pottar, amboð v.m., varð keypt úr Danmark.
Veðurlíkindini vóru serstakliga góð fyri summarið og heystið 09, soleiðis at gróðurin var góður og at
væl kom burtur úr fræsankan o.tíl.
Umhugsað eigur at verða, hvørt V&f hevur orku til at fara undir ein altjóða Index seminum lista fyri
viðarvøkstur í Føroyum. Arbeitt verður við at menna kunningartilfar um plantur, plantuhandfaring og
plantunýtslu í Føroyum.
Rakul, Beinta, Hildur og Vár vóru á kunningarferð í Suðuroy 4. nov. um ymsan vøkstur har í oynni.
Roynt varð at gera heldur meira við sølu av eginframleiddum tilfari til jóla (t.d. veturgrønar plantur,
greinar, konglar, træskivur o.a.). Hetta riggaði eftir umstøðunum væl. Tørvur er á at lýsa tilboðið
betur næstu ferð. Slíkt virksemi tekur tíð, men kann vera eitt ískoyti til inntøkurnar.

Viðarlundirnar v.m
Arbeiðið í viðarlundunum veturin og várið 09 var í høvuðsheitum vanlig røkt av viðarvøkstri, so sum
tynning, tilskering v.m. Tó varð nakað av upptøku frá skaðum á størri trø eftir illveður. Arbeitt varð
serliga í Viðarlundini í Gundadali (økið millum Hoydalsvegin og Havnará) og í Viðarlundini í
Hoydølum. Umvælt gøtur í Viðarlundini í Hoydølum. Røkt viðarvøkstur á Sjómansskúlatrøðni og á
Debesartrøð. Vetrararbeiðið í viðarlundunum varð í høvuðsheitum liðugt beint eftir páskirnar. Síðani
varð arbeitt við at ruddað goymsluna og at umvæla amboð v.m. eftir vetrarárstíðina.
Nakað av leiguinntøkum varð fingið fyri traktoramboðini fyrra hálvár í samband við gerð av
frílendisgøtum hjá Tórshavnar kommunu.
Váringin var í høvuðsheitum: Plantað Kontortafuru (Pinus contorta prov. Skagway), uml. 3.000 stk.,
norðast í viðarlundini í Havnardali. Plantað ymisk leyvtrø og runnar í viðarlundini í Langadali í Hoyvík
(í skráan vestarumegin í Klingrudali). Plantað nakað av Kontortafuru o.ø. í viðarlundini í Marknagili.
Summararbeiðið, s. s. grassláttur og lúking og annað røktararbeiði, byrjaði longu hálvan mai mánað.
Hetta er fyrr enn vanligt. Hesi arbeiði vóru serliga á teimum økjum, ið V&f varðar av í Havn og í
Hoyvík.
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Høggspønir verða gjørdar úr greinum o.tíl. tilfari (savnsmynd).

Heyst og vetrararbeiðið hevur í høvuðsheitum verið træ- og lendisrøkt í viðarlundunum ávikavist í
Hoydølum og í Gundadali. Lagt eina munandi drenskipan í Viðarlundini í Hoydølum. Gjørt gøtuna í
Viðarlundini í Langadali lidna. Nakað av jólatrøum og prýðisgreinum varð heystað; m.a. fekk
Tórshavnar kommuna (ið eigur viðarlundina í Gundadali) eina sera vakra Nobilaðalgrann (Abies
procera) til jólatræ í Müllers Pakkhúsi. Mentamálaráðið keypti aftur í ár føroyskt alið jólatræ.
Viðskiftafólk (serliga anleggsgartnarafyritøkurnar) hava í 09 latið inn stóra mongd av greinum. Hesar
eru knústar til høggspønir við sølu og aðrari endurnýtslu fyri eyga. Henda uppgáva hevur verið í fleiri
tørnum gjøgnum árið, og gjørdir eru íalt uml. 1.000 sekkir av høggspønum í 09. Sagað fitt av SEVpelum (> 30) á sagulaðnum sum leiguskurð, umframt at saga væl av stórum bulum úr Viðarlundini á
Selatrað (tiknir í 08). Framleitt væl av pinnabrenni at leggja til turkingar.
Eftir avtalu við formannin í Náttúrufriðingarnevndini fyri Streymoyar sýslu vórðu ábøtur gjørdar á
áarbakkan í Sandá, har hon rennur fram við Viðarlundini í Havnardali. Somuleiðis varð bøtt um
avlopið frá tjørnini í viðarlundini har úti til tess at fáa vatnstøðuna í tjørnini støðuga, soleiðis at
umstøðurnar hjá sílum, gróðri og antarfuglum gerast betri.
Fyrsta kavafølvið kom longu 27. nov. 09. Frá 19. des. og árið at enda var gott kulda- og kavaveður.
Við ársendan varð tí nakað væl av hálkuverjuarbeiði á gøtunum í viðarlundunum.
Í 2009 hevur V&f rikið viðarlundirnar hjá Tórshavnar kommunu móti endurrindan av útreiðslunum.
Hetta hevur eydnast væl, og hildið verður fram í 2010.

Frílendisætlanin í niðastu Hoydølum
Arbeiðið við stóru frílendisætlanini í niðastu Hoydølum (á Sanatoriutrøðni v.v.) byrjaði í 2008, tá ein
arbeðisbólkur við umboðum fyri Umhvørvisstovuna, Tórshavnar Kommunu og Mentamálaráðið varð
settur at gera eina dispositiónsætlan fyri økið (í bólkinum sita Ronnie T., Tróndur L fyri US, Mikael
Viderø og Tóri í Hoyvík fyri TK og Andras Mortensen fyri MMR). Men orsakað av, at Ronnie T. hevði
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projektleiðaraábyrgdina av nýggju journalskipanini á Umhvørvisstovuni, lá arbeiðið í
arbeiðsbólkinum stilt frá januar til oktober 2009.
Fyrsta stigið, ið varð tikið í 2009, var at fáa byrjað tilgongdina viðvíkjandi uppsøgn av brúkarunum av
lendinum. Hetta varð gjørt við at allir brúkarar av lendinum vórðu bidnir um at møta upp á fundi á
Umhvørvisstovuni tann 5. november 2009 og skjalprógva teirra brúksrættindi. Lýst varð tvær ferðir í
Dimmalætting týsdag, og harvið kom lýsingin í hvørt hús í Føroyum.
Teir flestu brúkararnir møttu á fundinum, sum varð hildin í einum siðiligum tóna, sjálvt um evnið
varð brúksrættindi til jørð. Tað vísti seg, at allir leigusáttmálar, uttan tann eini, vórðu
tíðaravmarkaðir og útgingnir. Tann einasti galdandi sáttmálin hevði eina uppsagnartíð á 3 ár.
Eftirfylgjandi vórðu allir brúkararnir sagdir upp av lendinum. Teir flestu p.r. ultimo oktober 2010, við
eftirfylgjandi rudding av økinum pr. ultimo mars 2011. Ein brúkari hevur freist til ultimo oktober
2013, við eftirfylgjandi rudding av økinum pr. ultimo mars 2014. Ein brúkari er longu farin av økinum,
og hansara uppsagnarfreist varð tí sett til desember 2009, við eftirfylgjandi rudding av økinum pr.
ultimo mars 2010. Uppsagnirnar kundu kærast til Innlendismálaráðið, og teir flestu brúkararnir av
lendinum valdu at nýta henda kærurætt. Við ársenda 2009, vórðu kærurnar ikki tiknar til viðgerðar.
Tann 17. november 2009 varð frílendisætlanin alment løgd fram á tíðindafundi á Umhvørvisstovuni.
Hetta varð gjørt av Anniku Olsen, landsstýriskvinnu, og Heðin Mortensen, borgarstjóra. Ætlanin varð
lýst sum tann størsta frílendisætlanin nakrantíð í Føroyum, og bæði landsstýriskvinnan og
borgarstjórin løgdu áherðslu á tað fyrimyndarliga samstarvið millum landið og høvuðsstaðin í hesi
tilgongd. Sostatt hevur arbeiðið fulla undirtøku í politisku skipanini.
Við ársenda 2009 var klárt at fara undir tað ítøkiliga arbeiðið við sjálvari dispositiónsætlanini, sum
ætlandi skuldi verða liðugt á heysti 2010.

Ummæli av umsóknum frá IMR
IMR sendi V&f íalt 17 umsóknir til ummælis sbrt. ávikavist Reglugerð fyri stuðul til frama fyri
viðarvøkstri (15 stk.) og Reglugerð fyri stuðul av játtanini til umhvørvis- og náttúruverndartiltøk (2
stk.). Allar umsóknirnar fingu málsviðgerð, og eftir tørvi varð kunning fingin til vega um tey
staðbundnu viðurskiftini, ið mett vórðu at vera av týdningi fyri dygdina av ummælunum. Ummælið
varð sent IMR 23. apríl 2009.

Kunning, skúlavitjanir og tílíkt
Skúlavitjan á Gróðurstøðini av 8. fl. í Argja skúla í jan. Skúlavitjan av næmingum úr 6. fl. í Argja skúla í
Viðarlundini í Gundadali (evnisvika). Skúlavitjan frá Frítíðarskúlanum í Badmintonhøllini í Viðarlundini
í Gundadali.
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Frítíðarskúli vitjar í Viðarlundini í Gundadali (savnsmynd).

Rakul luttikið í útvarpspráti við sendingina “Góðan morgun Føroyar” (GMF) um Gróðurstøðina, og
eisini havt prát við sjónvarpið um broytt vakstrarmynstur við atliti til evt. veðurlagsbroytingar.
Tróndur tikið lut í 25-ára minnissendingini hjá SVF 4. sept. um Jólaódnina 1988. Somuleiðis
sjónvarpssending 14. sept. um gróður og góða veðrið summarið og heystið 09. ÚF prát við GMF í
samband við Savnsfagnaðin. Útvarpsprát í GMF 19. nov. um frílendisætlanina Boðanes – Hoydalar.
Tróndur hildið framløgu um viðarvøkstur á skeiði í Vestmanna, fyriskipað av Agenda-21 skrivstovuni,
fyri umboðum úr føroyskum kommunum, og eisini hildið framløgu í Listasavninum (saman við Oggi
Lamhauge) í samband við Savnsfagnaðin 2009 (8. okt.) undir evninum Orka í Ódnini.
Tróndur vegleitt umboði fyri kirkjuráð um røkt/varðveitslu av flagtekjuni á gamlari bygdarkirkju,
vegleitt garðeigara um virðismeting av gomlum trøum og runnum í sambandi við sakarmál um
endurgjaldskrav, og vegleitt arkitektavirki um nýtslu av royðugrótstilfari til frílendisgøtur og tún.
Vegleitt um flyting av stórum trøum, og vegleitt um hald/røkt av oknum.
Kunningartúr í viðarlundunum í Havn fyri týskum skógarfrøðingi. Í samstarvi við býargartnaran hjá
Tórshavnar kommunu skipaði Tróndur fyri sýnisferð 28. aug. fyri limunum í Tórshavnar býráð,
Skógfriðingarnevndini og Náttúrufriðingarnevndini í viðarlundunum í Havn.
Rakul og Tróndur hava vegleitt fleiri ungdómum, ið hava spurt seg fyri um lærupláss til gartnara e.l.
grøna útbúgving, og vegleitt SIT-2 næmingi í samband við uppgávu um føroyskt vaksnan við o.a.
Heilt fitt av ráðgevingar- og vegleiðingararbeiði hevur í 09 verið sum uppfylging av fleiri av teimum
verkætlanum, ið hava fingið stuðul frá IMR til planting av viðarvøkstri. Eisini m.a. ráðgivið umboði fyri
Klaksvíkar kommunu um framferðarhátt í samband við eina serstaka plantugávu til Klaksvíkar úr Kili.
Nógvir fyrispurningar um ymiskar skaðaelvandi verur á vøkstri (bæði skordýr og soppar) í 09. M.a.
vóru blaðvespur (Nematus pavidus og aðrar; har ormveran kann piða bløðini heilt) ein staðvísur
trupulleiki. Eisini blaðetandi klukkur gjørdu um seg. Møguliga er ein soppasjúka á veg millum Olearia
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x haastii plantur (plantur doyggja knappliga í annars góðum runnagirðingum - líknandi er sæð fyrr við
myrkareyðum sortum av Ribes sanguineum). Fyrispurningur um fýr í gomlum húsum.
V& f hevði 6 tíðindastubbar á www.us.fo í 2009.

Norðurlendskt samstarv
IMR hevur tilnevnt landsskógarvørðin sum føroyskan eygleiðara í stýrið fyri norðurlendska
granskingarráðið SamNordisk Skogforskning (SNS).
Føroyar hava síðan síðst í 1970-unum verið sjálvstøðugur limur í Nordisk Arboretudvalg (NAU). NAU
er samstarv millum starvsfelagar á stovnum, ið fáast við arboretvirksemi (arboret = savn av
viðarvøkstri til granskingar-, framvísingar- og undirvísingarendamál). NAU er netverk undir SNS. NAU
ársfundurin 2009 var í Baltalondum.
Landsskógarvørðurin er av US tilnevndur sum føroyskur eygleiðari í arbeiðsbólkin Environmental
Coordination Group hjá NordGen. Fyrsti fundurin varð hildin í des. 09.
V&f og Vernd tóku lut á fundi hjá Náttúrugripasavninum um norðurlendsku verkætlanina ReNo Restoration of damaged Ecosystems in the Nordic countries.

Tvørfakligt samstarv
Arbeiðsbólkurin viðvíkjandi skipan av almenna frílendisøkinum av Boðanesi í Hoydalar hevur 2 limir
frá US (Tróndur og Ronnie) og 2 frá Tórshavnar kommunu (Tóri í Hoyvík og Mikael Viderø), umframt
at Fornminnissavnið er knýtt at (Andras Mortensen). Tann 17. nov. var tíðindafundur hildin á US, har
Annika Olsen, landsstýriskvinna í Innlendismálum, saman við Heðin Mortensen, borgarstjóra í
Tórshavnar kommunu, greiddu frá politisku ynskjunum um at fáa skipað frílendisøkið. Á heysti 09
varð spurningurin um uppathald av verandi brúksrættindum avgreiddur, og farið er undir
lendisplanleggingararbeiðið.
Robert Kraus, Ph.D. lesandi við Wageningen University í Niðurlondum heitti á vári 09, eftir
leiðbeining frá Jens Kjeld Jensen, Nólsoy, á V&f um hjálp at fáa sankað blóðsýni v.m. til eina
granskingarætlan um populasjónsgenetikk í Villdunnu (Anas platyrhychos). V&f læt gera eina
netfellu, ið varð sett upp við tjørnina í Viðarlundini í Gundadali. Tann 3. des. 09 vórðu sýni tikin av 24
villdunnum, umframt av 3 bládúgvum (Columba livia) og send til Wageningen. Jens Kjeld Jensen
ringmerkti somuleiðis allar fuglarnar. Ætlanin er at taka enn fleiri sýni veturin 09/10. Frambrot í
kanning av villdunnu- og bládúgvustovnunum í Føroyum.

Annað samstarv/kunningarvirksemi:
Tórshavnar Súkklufelag og Triathlonfelagið fingu loyvi at nýta frílendisgøturnar í Viðarlundini í
Hoydølum og oman á Boðanes til kappingar ávikavist 24. jan. og 15. febr. og í Viðarlundini í
Gundadali 17. okt. KFUM skótarnir í Havn fingu loyvi at skipa fyri flaggdagshaldsbáli á Boðanesi, og
Felagið Frón (íslendingafelagið) fekk loyvi at skipa fyri “17. juni haldi” í Viðarlundini úti í Grið í Havn.
Tórshavnar kommuna fekk loyvi at skipa fyri ítróttardegi fyri sínum starvsfólkahópi í Viðarlundini í
Gundadali. Pisufundur í Viðarlundini í Gundadali 24. juni 09. Loyvi latið til at skipa fyri heilsutiltaki í
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Limmulundini í Leirvík í aug. Dagstovnurin við Kráir í Hvalvík fingið loyvi at halda adventshugna í
Viðarlundini á Tøðuni í Hvalvík.

Pisufundur í Viðarlundini í Gundadali (savnsmynd).

Lions Club Tórshavn hevði sítt árliga jólatiltak í Viðarlundini í Gundadali tann 29. nov. (1. sunnudag í
advent). Hetta var 21. ferð, at tiltakið varð hildið. Tilfarið, teir selja, er úr viðarlundunum, og
undirtøkan var góð.

Skeið og líknandi
Tróndur tikið lut á Skov- og landskabskonferencen 2009 í jan. Tróndur luttikið á innanhýsis
fyriskipaðum skeiði á US um alment innlit og á skeiði um journalskipanina 360. Á skeiði hjá FDS í
nýggjari útgávu av Microstation telduforritinum. Martin, Mortan og Leivur verið á kunningarskeiði
hjá MBM um smærri sløg av amboðum til lendisrøkt. Tróndur luttók á ráðstevnuni um fólkaheilsu í
Norðurlandahúsinum, á norðurlendsku verkstovuni “Wild North” á Hotel Føroyum (samskipað av
SamVit) og á Superbrúkaraskeiði hjá Landsnet.
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Fylgiskjal 1:
Umhvørvisstovan
– virksemið á stovninum
Umhvørvisstovan fevnir um virkisøkini Vernd, Lendi, Kort&Skráir, Gransking&Menning,
Viðarvøkstur&Frílendi og Skrivstovusamskipan. Innan skrivstovusamskipanina fevnir
Umhvørvisstovan um Tinglýsing og Fólkayvirlit.

Umhvørvisstovan virkar fyri burðardyggari samfelagsmenning við at verja vistskipanir, røkja
náttúrutilfeingið og gera rættarbundnar staðfestingar. Umhvørvisstovan hevur matrikul- og
verndarfyrisiting, samskipar kort og skrásetingar, veitir tænastur, granskar og skipar fyri
framsýningum innan virki stovnsins.

Við at sjónliggera okkara náttúruvirðir og at upplýsa og kunna um náttúru og umhvørvi, virkar
Umhvørvisstovan fyri at fremja umhvørvisvinaligan hugburð og stimbra burðardyggari menning.

Umhvørvisstovan virkar fyri at røkja tær altjóða avtalur, sum Føroyar hava sett í gildi og tekur lut í
norðurlendskum, arktiskum og altjóða samstarvi.

Umhvørvisstovan miðar eftir at vera ein virkin fyrisiting við fremsta serkunnleika innan tey
ábyrgdarøki, sum stovnurin røkir. Stovnurin sær tað, at kunna borgaran, myndugleikar, feløg og
áhugabólkar, sum ein týðandi lut í virksemi stovnsins, og verður hetta millum annað gjørt gjøgnum
eina virkna heimasíðu – www.us.fo.

STJÒRI

SKRIVSTOVUSAMSKIPAN
-stovnsrakstur
-tinglýsing
-fólkayvirlit

LENDI
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VERND

KORT & SKRÁIR

GRANSKING

VIÐARVØKSTUR & FRÍLENDI

Virkisøkini á Umhvørvisstovuni
Vernd
Endamálið við virkisøkinum Vernd er at varðveita eitt ódálkað umhvørvi við einum fjøltáttaðum
plantu- og djóralívi. Tað verður gjørt við at verja náttúruna móti skemmandi og skaðiligum inntrivum
og at fyribyrgja og avmarka dálking.
Vernd fyrisitur lóggávu á náttúru- og umhvørvisøkinum og vil tryggja, at henda lóggáva verður hildin.
Arbeitt verður fram móti, at fyrisitingin á náttúru- og umhvørvisøkinum er í samsvari við altjóða
ásetingar.
Arbeiðið hjá Vernd :
Góðkenna og hava eftirlit við virkjum og virksemi, herundir brennistøðir, tyrvingarpláss,
alistøðir, orkuverk, sláturvirki, frálandavirksemi og aftursøkking.
Hava eftirlit við kommunalum virksemi, so sum svimjihyljum og bingjuplássum
Ásetingar og treytir fyri kommunalum spillivatnleiðingum
Gera støðulýsingar av náttúruni
Hava eftirlit við dálkingarstøðuni og kortleggja dálkingarkeldur
Seta í verk eina náttúruverndarfyrisiting
Ráðgeva um náttúru- og umhvørvismál
Geva náttúruverndartengd veiðu- og útflutningsloyvi
Gera lógaruppskot, kunngerðauppskot og vegleiðingar
Viðgera og taka støðu til kærur
Savna og skipa hagtøl
Taka lut í altjóða- og norðurlendskum samstarvi
Kunna um náttúru og umhvørvi

Lendi
Uppgávan hjá Lendi er at umsita galdandi matrikul, sum er matrikulskráin og -kortið, og at virka fyri
samskipaðari lendisplanlegging. Hetta fevnir um at fremja sundurbýti, samanleggingar,
marknaumskipanir, -umbýti, og marknasetingar. Eisini fevnir hetta um, at luttaka í ger av
yvirskipaðum lendisætlanum fyri landið samsvarandi teirri lendisplanlegging, sum umhvørvislóggáva
og byggi- og kommunuplanlóggáva umfata. Eisini tekur Lendi sær av at gera útskiftingar.
Arbeiðið hjá Lendi:
Góðkenna og/ella nokta matrikulerar broytingar
Umsita matrikulskránna og matrikulkortið
Tinglýsa góðkendar broytingar
Avgreiða mál um eigaraíbúðir
Gera uppmálingar og marknasetingar
Luttaka í viðgerð av býarskipanarmálum
Savna og dagføra góðkendar býarætlanir
Tilmæli í.s.v. kærur
Skipa og savna hagtøl
Taka lut í norðurlendskum samstarvi
Ráðgeva og kunna myndugleikar, borgarar og áhugabólkar
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Kort & Skráir
Kort & Skráir er serfrøðin innan kort og geodáta, og aðaluppgávan er at fáa til vega tað geografiska
tilfar, sum krevst fyri at kunna taka rættar fyrisitingarligar avgerðir - fyrst og fremst á
Umhvørvisstovuni, men eisini hjá lands- og kommunuumsitingini. Tilfarið skal eisini vera til gagns fyri
fyritøkur og borgarar.
Arbeiðið hjá Kort & Skráir:
Umsita geodætiska grundarlagið - tryggja eitt fixpunktsgrundarlag, sum lýkur tey krøv, sum
uppmátingartøkni setur
Hava ábyrgdina av at velja forrit, uppseting, brúk og upplæring
Fyriskipa regluliga fotoflúgving
Framleiða grundkort eftir bílegging
Framleiða myndakort eftir bílegging
Umsita og dagføra topografisk kortverk
Skipa fyri, at landsdekkandi talgild lendismodell (DTM) og yvirflatumodell (DSM) verða gjørd
Fyriskipa temakort – matrikulkort, byggisamtyktir, náttúrufriðing, fornminnisfriðing við meira
Umsita landsadressuskránna
Samskipa matrikulskrá, adressuskrá, tinglýsingarskrá og fólkaskrá
Telduvegleiðing og netumsiting
KT-skipanir, leiðbeina og stuðla í KT-nýtslu

Gransking&Menning
Virkisøkið Gransking&Menning fevnir um vitanarkjarnar innan serstøk økir sum Umhvørvisstovan
hevur tørv á. Í fyrstu atløgu er skipaður ein kjarni viðvíkjandi umhvørvisdálkandi evnum og árini av
hesum.
Uppgávan er at granska í føroysku náttúruni, serliga við atliti til mannaelvdar broytingar og árini av
dálking og inntrivi í náttúruni.
Gransking umsitur og mennir vitan um náttúru og umhvørvi og er við til at mynda tað fakliga
grundarlagið í umsitingarmálum. Eftir avtalu ger granskingardepilin árinskanningar og aðrar serstakar
kanningar.
Arbeiðið hjá Gransking&Menning:
Gera og fremja ætlanir fyri eftiransing av umhvørvisdálkandi evnum
Ráðgeva um náttúrufyribrigdi, dálking og árin
Gera árins- og støðiskanningar
Granska í útbreiðslan av umhvørviseitrandi evnum og árin av hesi.
Vegleiða í sambandi við Bachelor, Cand.scient og Ph.D. verkætlanir
Taka lut í altjóða- og norðurlendskum samstarvi
Kunna breitt um granskingarúrslit
Umsita umhvørvissýnisbanka
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Viðarvøkstur&Frílendi
Uppgávan hjá virkisøkinum Viðarvøkstri&Frílendi er at vera tann útinnandi deildin á
Umhvørvisstovuni í málum um umsiting av almennum jarðum. Tað fevnir eitt nú um røkt, rakstur og
menning av náttúrulendum, viðarlundum, urtagarðsbrúki, útilívi, náttúruferðavinnu, veiðu &
frítíðarfiskaríi.
Arbeiðið hjá Viðarvøkstri&Frílendi:
Veita útbúgvingar-, royndar- og menningarmøguleikar til tann grøna sektorin
Umsita, røkja og menna skógfriðaðar viðarlundir í samstarvi við Skógfriðingarnevndina
Umsita, røkja og menna onnur viðarlundarmál, til dømis CO2 binding, lívdarplanting og
trivnaðar- og heilsuplantingar
Umsita, røkja og menna frílendi og náttúrufriðaði lendi
Menna plantualingina og -framleiðsluna á Gróðurstøðini
Menna vísindaliga arbeiðið við royndum av trøum, runnum og øðrum vøkstri
Menna royndir innan lendisrøkt, lendisskipan, arbeiðsútgerð v.m.
Selja plantur v.m.
Samstarva við myndugleikar og sektorar við felags markamóti
Taka lut í norðurlendskum og altjóða samstarvi
Ráðgeva og kunna myndugleikar, borgarar og áhugabólkar

Skrivstovusamskipan
Skrivstovusamskipanin umfatar stjórnarmál, tinglýsing, fólkayvirlit og felagsumsiting annars.
Virkisøkini á Umhvørvisstovuni hava felags umsiting, sum skal tryggja, at leiðbeining og skráseting er
á høgum góðskustigi, soleiðis at stovnurin livir upp til løgtingslóg um fyrisiting. Innan tinglýsing verða
framdar almennar staðfestingar av galdandi rættarviðurskiftum og innan fólkayvirlit verður øll
persónsrelaterað staðfesting framd.
Avgreiðslan hevur hesar uppgávur og ábyrgdarøki:
Telefon- og kundamóttøka
Leiðbeina viðskiftafólk
Postmóttøka og skjalaskráseting
Skipa og avgreiða fyrispurningar
Rættlesa og senda út post
Bókhald og fíggjarstýring
Tinglýsing og ognarskráseting
Fólkaskráseting
Umsita fíggjarmál, starvsfólkamál og lógarmál
Skipa fyri, fyrireika og stuðla tiltøkum, fundum og felagsvirksemi
Standa fyri goymslu og arkivum
Skipa persónliga menning hjá starvsfólkum
Innkeyp, vask, viðlíkahald og rakstur av bygningum
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Umhvørvisstovan er stovnur undir Innlendismálaráðnum, sum
fevnir um virkisøkini Vernd, Lendi, Kort & Skráir, Gransking,
Viðarvøkstur & Frílendi, Tinglýsing & Fólkayvirlit.
Umhvørvisstovan miðjar eftir at vera ein virkin fyrisiting við
fremsta serkunnleika innan tey ábyrgdarøki, sum stovnurin røkir.
Stovnurin sær tað, at kunna borgaran, myndugleikar og feløg,
sum ein týðandi lut í virksemi stovnsins, og verður hetta millum
annað gjørt gjøgnum eina virkna heimasíðu – us.fo.
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