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Uppskot
til
kunngerð um broyting í kunngerð um yvirvøku og tálming av lúsum á alifiski
(Broyting av lúsamarki)
§1
Í kunngerð nr. 75 frá 28. juni 2016 um
yvirvøku og tálming av lúsum á alifiski,
sum broytt við kunngerð nr. 118 frá 28.
november 2016, og við kunngerð nr. 106
frá 15. juli 2019, verða gjørdar hesar
broytingar:
1. Í § 4, stk. 1 verður í staðin fyri ”1,5”
sett: ”1,0”.
2. § 4, stk. 2 verður orðað soleiðis;
”Stk. 2. Markvirðið, sum ásett í stk. 1,
verður sett niður í 0,5 í hesum
tíðarskeiðinum:
1. Í 2021: 1. juni – 31. juli
2. Í 2022 og frameftir: 1. mai – 31. juli.
3. Í § 4 verður stk. 3 strikað og stk. 4
verður stk. 3.
4. Í stk. 4, sum verður stk. 3, verður í
staðin fyri ”stk. 1-3” sett: ”stk. 1-2.”

5. § 5, stk. 1-3 verður orðað soleiðis:
”Tá viðgjørt verður móti lús við
heilivági, skulu allar fiskaeindir í
alibrúkinum viðgerast.
Stk. 2. Um lúsateljingar í einstøkum
ringum vísa tøl, sum eru undir 10% av
ásettu markvirðunum í §4, kann
Heilsufrøðiliga starvsstovan geva
undantak frá ásetingunum í stk. 1.
Stk. 3. Ásetingarnar í stk. 1 og 2 eru frá
1. juni 2022 eisini galdandi fyri
mekaniskar viðgerðir.”
6. § 7, stk. 2 verður orðað soleiðis:
”Stk. 2. Um eitt alibrúk hevur tríggjar
teljingar á rað, ella fýra teljingar
tilsamans í útsetuni, sum eru farnar upp
um markvirðið, sum ásett í hesi
kunngerð, verður álagt at slakta fiskin
innanfyri 11 vikur.”

7. Í § 8, stk. 1 verður í staðin fyri
”landsdjóralæknin” sett:
”Heilsufrøðiliga starvsstovan”.

§2
Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir,
at hon er kunngjørd.
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