
Samandráttur 
 
Føroyski búskapurin hevur seinasta árið verið nógv merktur av koronu, og hetta fer eisini at merkja 
búskapin í 2021. Búskaparráðið metir, at samlaði búskapurin veksur við 4,6% í 2021, og afturgongdin varð 
4,8% í 2020 í leypandi prísum. 
 
Innanlands eftirspurningurin og samlaða keypiorkan í Føroyum vuksu í 2020. Lítil tørvur hevur verið á 
almennum hjálparpakkum, og arbeiðið við at avmarka smittuna við landamarkið hevur saman við øðrum 
viðurskiftum gjørt, at føroyingar ikki hava broytt atburð. Nýtslan í Føroyum er økt – eisini tí fólk ikki eru 
sloppin av landinum. 

2021 verður tí lýst við orðinum normalisering, har útflutningsvinnurnar so líðandi væntast at sleppa inn 
á útlendsku marknaðirnar, samstundis sum útlendsk ferðafólk aftur sleppa til Føroya. Vit koma tó helst inn 
í 2022, áðrenn hetta hevur lagað seg heilt.  

Hinvegin bendir á, at virksemið í byggivinnuni er minkað. Ferðin har hevur verið óvanliga stór tey seinastu 
árini við fleiri stórum verkætlanum í senn, men nú tykist koronufarsóttin í ávísan mun at elva til óvissu, ið 
ger, at bíðað verður við ætlaðum byggiverkætlanum.  

Í ferðavinnuni er vandi fyri at fyritøkur fara á húsagang, um tey missa eitt summar aftrat á gólvið. 
Búskaparráðið mælir tí landsstýrinum til at fyrireika eina víðkan av hjálparpakka 3 til ferðavinnuna, um 
latið ikki verður upp fyri ferðafólki í summar. Somuleiðis fer tað at skala summar útflutningsvinnur, eitt nú 
flakavirkini, um støðan úti í heimi ikki batnar í ár.  

Metingin av vøkstrinum í BTÚ fyri árið 2021 byggir á bjartskygni hjá pørtum av útflutningsvinnuni, ið hava 
vónir um - sum frá líður – at fáa ferð aftur á søluna av fiski til útheimin í ár, so hvørt sum koppsetingin 
vinnur fram og latið verður upp kring heimin. Væntað verður, at meira laksur verður útfluttar, og at 
laksaprísurin fer at hækka, so hvørt sum útlendskar matstovur fara at eftirspyrja heilan laks, heldur enn 
laksaportiónur til matvøruhandlar. 

Fyri flestu fiskasløgini væntast, at bæði nøgd og prísir fara at laga seg, meðan óvissa um Brexit kann trýsta 
makrelprísini í 2021. Meðan virðið á vøruútflutninginum minkaði við 12% í 2020 sammett við árið fyri, 
væntast virðið á vøruútflutninginum at vaksa í 2021 við 5-10% sammett við í fjør. 

 
 
 
Búskaparráðið mælir til: 
 

 At hildið verður fram við støðugum fíggjarpolitikki. Tørvur er ikki á at hækka ella lækka almennu 
íløgurnar. Stórur tørvur er á eini støðugari langtíðar íløgu- og rakstrarætlan. 

 
 At hjálparpakki verður veittur til ferðavinnuna, so at vinnan og vitanin har ikki fer fyri skeyti. 

 
 At størri upphædd verður kravd inn fyri rættindi til tilfeingi í ali- og fiskivinnuni. 

 
 At farið verður undir tillagingar av inntøkum og útreiðslum hjá tí almenna, tá tað ræður um tørvin 

á vælferðartænastum í framtíðini 


