Umsókn um
flutning av livandi kleyvdýrum oyggjanna millum 1
Gjald á 170 kr. er fyri váttanina 2, sum skal gjaldast frammanundan á kontu í BankNordic: 6460-000.992.765.6.
Endamálið við flutninginum er (set kross)
At seta við

Slátur

Dýradagar

Sendari

Dýrahald hjá sendara – sí www.kortal.fo

Navn

Oyggj

Adressa

Bygd

Bygd

Matr. nr.

Telefon, fax, teldupostur

Hagapartur / Trøð

Váttan sendarans
Undirritaði sendari váttar við hesum at:
1. omanfyrinevndu kleyvdýr ikki vísa tekin til sjúku, og at tað ikki er illgruni um bólk A ella B 3 sjúkur millum dýrini
í dýrahaldinum.
2. ikki eru eygleidd tekin um ridluskriða (scrapie) hjá seyði í dýrahaldinum seinastu 3 árini.

Dato

Staður

Undirskrift sendarans

Móttakari

Dýrahald hjá móttakara – sí www.kortal.fo

Navn

Oyggj

Adressa

Bygd

Bygd

Matr. nr.

Telefon, fax, teldupostur

Hagapartur / Trøð

Sláturpláss
Djóradagur

Samleikin hjá dýrinum/unum
Tal
Dýraslag
Ættarslag

Aldur

Kyn

Oyramerki / ID-nr.

Flutningsfyritøka
Navn
Adressa
Bygd
Telefon, fax

1

K.nr. 3 frá 14.01.2003 um forboð móti flutningi av livandi kleyvdýrum oyggjanna millum v.m.
Sambært §7 í kunngerð nr. 6 frá 2009, sum broytt við kunngerð nr 27 frá 2011 – tikið verður fyri ½ tíma.
3
LI. nr. 16 frá 23.02.2001 um djórasjúkur (um fyribyrging og niðurberjing av sjúkum hjá djórum og
marknaeftirlit við djórum og djóraúrdráttum), sum broytt í 2008.
2

HFS mál 201000483-5

Falkavegur 6
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands
Tel. +298 556 400
Fax. +298 556 401
E-mail: hfs@hfs.fo
Heimasíða: http:\\www.hfs.fo

KUNNGERÐ NR. 3 FRÁ 14. JANUAR 2003 UM FORBOÐ MÓTI FLUTNINGI AV LIVANDI KLEYVDÝRUM
OYGGJANNA MILLUM V.M.
Við heimild í §§ 9, 13-14 og § 48 stk. 2 í løgtingslóg nr. 16
frá 23. februar 2001 um djórasjúkur (um fyribyrging og
niðurberjing av sjúkum hjá djórum og um marknaeftirlit við
djórum og djóraúrdráttum).verður ásett:
§ 1. Forboð er fyri flutningi av livandi neytum, seyði,
geitum og svínum úr øllum oyggjum í Føroyum.
Stk. 2. Undantikið ásetingunum í stk. 1, er flutningur av
seyði úr óbygdum oyggjum, hólmum og stakkum til sláturs í
plássum, har nevndu støð hoyra til.
§ 2. Eftir umsókn kann Heilsufrøðiliga Starvsstovan geva
undantaksloyvi frá ásetingunum í § 1, stk. 1, um so er, at
flutningurin ikki førir við sær munandi vanda fyri
sjúkuspjaðing.
Stk. 2. Heilsufrøðiliga Starvsstovan kann geva
undantaksloyvi til flutning av kleyvdýrum millum oyggjar til
sláturs á góðkendum sláturvirki.
Stk. 3. Umsókn um loyvi til flutning av livandi kleyvdýrum
skal geva hesar upplýsingar:
1) Navn, bústað og telefonnummar sendarans,
2) navn ella nummar á dýrahaldi ella hagaparti, har dýrið
verður flutt frá,
3) hvat slag av dýri talan er um, ættarslag (rasu), aldur og
kyn, oyramerki ella id-nummar,
4) navn, bústað og telefonnummar móttakarans,

4) navn ella nummar á dýrahaldi ella hagaparti, sum dýrið
verður flutt til, ella upplýsingar um, hvar ætlanin er at
slátra dýrið, og
5) váttan sendarans um, at tað hvørki í upprunadýrahaldinum
ella hagapartinum, haðani dýrið kemur hava verið tekin
um sjúku í bólki A ella B sbr. fylgiskjal 1 & 2 í lógini,
seinastu 6 mánaðarnar, ella um ridluskriða seinastu 3 árini.
§ 3. Ikki er loyvt at flyta kleyvdýr, sum hava sjúkutekin,
ella at flyta kleyvdýr frá dýrahaldi við smittandi sjúku.
Stk. 2. Heilsufrøðiliga Starvsstovan kann geva
undantaksloyvi frá forboðnum í stk. 1.
§ 4. Ikki er loyvt at flyta seyð úr hagaparti, har klinisk tekin
um ridluskriða (scrapie) hjá seyði er staðfest seinastu 3 árini.
Stk. 2. Heilsufrøðiliga Starvsstovan kann geva
undantaksloyvi frá forboðnum í stk. 1, um flutt verður
beinleiðis til góðkent sláturvirki.
§ 5. Brot á § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 verður revsað
við bót.
Stk. 2. Fyri brot, sum verða framd av løgfrøðiligum persóni,
sum t.d. partafelag ella lutafelag, kann tann løgfrøðiligi
persónurin verða sektaður sum slíkur.
§ 6. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er
kunngjørd.
Stk. 2. Samstundis fer kunngerð nr. 129 frá 27. september
2001 um forboð móti flutningi av livandi kleyvdýrum
oyggjanna millum v.m. úr gildi.

KUNNGERÐ NR. 6 FRÁ 26. JANUAR 2009 UM GJØLD FYRI VETERINERAR OG HEILSUFRØÐILIGAR
KANNINGAR OG EFTIRLIT
Gjald fyri eftirlit v.m. av livandi dýrum og úrdráttum úr
dýrum í Føroyum og í samhandlinum innan ES
§ 7. Fyri váttan, kanning ella eftirlit við livandi dýrum, ...,
verða, ..., rindað hesi gjøld:
1) 345 kr. um tíman fyri hvørt eftirlitsfólk, um talan er um
gerandisdagar millum kl. 06.00 og 17.00,

2) 517 kr. um tíman fyri hvørt eftirlitsfólk, um talan er um
gerandisdagar millum kl. 17.00 og 22.00, og
3) 690 kr. um tíman fyri hvørt eftirlitsfólk, um talan er um
gerandisdagar millum kl. 22.00 og 06.00, leygardagar eftir
kl. 14 og sunnu- og halgidagar.

LØGTINGSLÓG NR. 16 FRÁ 23. FEBRUAR 2001 UM DJÓRASJÚKUR, SUM BROYTT VIÐ LØGTINGSLÓG NR. 18
FRÁ 8. MAI 2008
Fylgiskjal 1. Bólkur A sjúkur
Bólkur A sjúkur fevnir um sjúkur, sum skulu fráboðast
myndugleikunum sambært §§ 5, 7 og 8, stk. 2, í lógini.
Sjúkurnar eru settar í stavrað undir tí ella teimum
djórasløgum, har sjúkan oftast kemur fyri. Fráboðanarskyldan
er galdandi, óansæð hvørjum djóraslagi, sjúkan verður ávíst
hjá. Av tí at fáar av sjúkunum hava føroysk nøvn, eru tær
allar nevndar við altjóða heitinum, ið aloftast er enskt.
Sjúkur, sum koma fyri hjá fleiri djórasløgum

Fylgiskjal 2. Bólkur B sjúkur
Bólkur B sjúkur fevnir um sjúkur, sum skulu fráboðast
myndugleikunum sambært §§ 5, 7 og 8, stk. 3, í lógini.
Sjúkurnar eru settar í stavrað undir tí ella teimum
djórasløgum, har sjúkan oftast kemur fyri. Fráboðanarskyldan
er galdandi óansæð hvørjum djóraslagi, sjúkan verður ávíst
hjá. Av tí at fáar av sjúkunum hava føroysk nøvn, eru tær
allar nevndar við altjóða heitinum, ið aloftast er enskt

