
Boð, treytir og forboð 
Um hald av flogfenaði elvir til ampa sum lukt, 
gang, nógva flugu, rottu ella annað, kann Eystur
komm una geva boð um, hvussu viður skift ini skulu 
fáast í rættlag. Verða boð ini ikki fylgd, kann 
komm unan seta for boð fyri  haldinum. 

Kæra og revsing 
Avgerðir hjá Eysturkommunu eftir hesi reglu gerð 
kunnu innan 4 vikur kær ast til Um hvørv is stov una. 
Kæra skal send ast til komm un una, sum sendir 
hana til Um hvørvis stov una við við kom andi til fari í 
 málinum.

Avgerðir hjá Umhvørvisstovuni í kæru mál um 
kunnu ikki kærast til annan fyri sit ing ar ligan 
myndug leika. 

Eysturkommuna
Oyran 2

FO512 Norðragøta

Tpost eystur@eystur.fo
Tel +298 73 00 00

www.eystur kommuna.fo

Flogfenaðhald
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Umhvørvi 
Reglugerð fyri flogfenaðhald 
Eysturkommuna hevur á fundi 25. nov ember 2021 
sam tykt reglugerð fyri flogfenaðhald, har enda mál ið 
við reglugerðini er at tryggja, at flog fenað hald ikki 
elvir til ampa fyri grannar og  onnur. 

Umhvørvisstovan hevur tann 30. mars 2022 góð
kent reglugerðina. 

Reglugerðin verður sett í gildi við heimild í §§ 23, 
26 og 32 í kunngerð nr. 53 frá 3. mai 1994 um 
um hvørvis reglur við seinni  broyt ing um. 

Faldarin er ein samandráttur av reglugerðini. 

Reglugerðin kann fáast í kommunu skriv stov uni. 
Eisini ber til at finna reglugerðina á  heima síðuni 
www.eysturkommuna.fo 

Spurningar 
Eru ivamál ella spurningar í samband við flog fenað
hald, kanst tú venda tær til  Eystur kommunu.

Nýtt flogfenaðhald 
Tey, ið ætla at halda flogfenað, eiga at boða næstu 
grann um sínum frá og kunnu spyrja seg fyri hjá 
komm un uni um ivamál. 

Flogfenaðhald, sum er 
Flogfenaðhald, ið longu er skipað, áðrenn reglu
gerð in kom í gildi, kann halda fram, sum er, men 
kemur tó undir meginreglurnar um, hvussu ger ast 
skal við búr, girðing, fóður, tøð og so fram veg is. 
Krøv ella forboð kunnu verða sett teim  um, ið hava 
flog fenað hald.

Hvønn fatar reglugerðin um 
Reglugerðin umfatar øll, ið fara undir at halda 
flog fenað í kommununi. Tó er vinnu ligt virk semi 
sam bært kap. 5 í lóg um um hvørvis vernd 
 undantikið. 

Reglurnar umfata 
Allar bygdirnar í Eysturkommunu. 

Meginregla 
Tey, ið fara undir at halda høsn, gæs, dunn  ur, kalk
un ir, dúgvur og aðrar fuglar, skulu gera tað í sam
starvi við fylgjandi reglur: 

Krøv til búr, hús og tílíkt
Ikki er loyvt at hava flogfenað gangandi leysan á 
gøtu, vegi ella øðrum øki, sum er opið fyri van ligari 
ferðslu ella aðrari at gongd hjá fólki. 

–  Búr, hús ella tílíkt bygningskent tilhald hjá flog
fen aði skal vera í minsta lagi 2,5 m frá marki til 
granna. 

–  Búr og hús skulu lyftast 0,35 m upp frá jørð ild
in um fyri at tryggja móti rottu. Tó ikki gásar hús, 
ið kunnu vera grivin niður í svørðin. 

–  Búr, hús o.t. skulu regluliga sópast og hald ast 
rein. 

–  Hanar mugu ikki vera uttandura millum kl. 21 á 
kvøldi og kl. 7 á morgni.

Krøv til garðar, girðingar og tílíkt 
–  Girðing skal antin vera púra tøtt ella vera í 

 minsta lagi 0,5 m frá marki til granna, tá talan 
er um hegn, rimagarð ella tílíkt. 

–  Girðingin skal gerast forsvarliga, eisini so at 
annar fuglur ikki fær flogið inn, og um neyð ugt, 
skal net spennast yvir. Girð ing ar skulu hald ast í 
góðum standi. 

Víst verður annars til „Lov nr. 171 af 18. maj 1937 
for Færøerne om hegn og markfred“, sum sein ast 
broytt við løgtingslóg nr. 30 frá 17. mars 1951. 

Fóður og tílíkt 
Fóður skal goymast í rottutryggum íløtum. 

Gevast má ongantíð meiri enn tað, sum verð ur 
etið eftir í mesta lagi einum tíma. Av lop skal 
tak ast burtur í seinasta lagi ein tíma, áðrenn sól in 
fer niður, tó í seinasta lagi kl. 20 á kvøldi. 

Krøv um skráseting av flogfenaði 
Við heimild í §9 í Djóraverndarlógini, løg tings lóg 
nr. 16 frá 23. februar 2001 um djóra sjúkur, álegg
 ur Um hvørvis stovan øll  um komm un um at skrá
seta, hvør hevur flog fenað í kommununi. 

Tøð 
Tøð (skarn) frá húsdýrahaldinum skal antin brúk
ast sum tøð á egnum stykki ella latast til IRF. 


