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Fjall Hædd Hagi Markatalsbygd

Eystarafjall 285m Eystarafylgi Sumbiar bygd

Fjallið, Trungisvágur 259m Riddalshagi Trongisvágs bygd

Vørðan 237m Dals- og Líðarhagi Ørðavíkar bygd

Kirvi 236m Lopranshagi Sumbiar bygd

Lambaklettur 235m Blæing, Heimaripartur Sumbiar bygd

Kambur, Porkeri 206m Heimaripartur Porkeris bygd

Fjallatindar í Føroyum flokkaðir eftir oyggj

Føroyska haran og haruveiðan í Føroyum
Eyðfinn Magnussen - Fróðskaparsetur Føroya

Haran, sum í dag er í Føroyum, er snjóhara (Lepus timidus). Hon verður eisini 
nevnd fjallahara (En: Mountain hare) ella bláhara (En: Blue hare). Hon varð 
innflutt til Føroya í 1855 frá norska økinum Kragerø í Oslofjørðinum (Mynd 1). Fýra 
haruungar vórðu settir út í Hornabø í Havn og runnu haðani niðan á Kirkjubøreyn. 
Harurnar vuksu skjótt í tali, og vórðu síðani fluttar til hinar oyggjarnar. Í dag finst 
haran á øllum oyggjunum uttan í Koltri, Stóru Dímun og Lítlu Dímun. Umframt 
í Føroyum, finst snjóharan í dag í Skotlandi, Írlandi, Skandinavia, Finnlandi, 
Norðurrusslandi og Sibiria. Smáir harustovnar er eisini í Alpunum og á japansku 
oynni Hokkaido (Mynd 2).

Tað var Carl Emil Dahlerup, sum var amt mað-
ur í Føroyum 1849–1861, ið kom við har uni . 
Dahlerup søkti danska Innanríkisráðið um 
peningaligan stuð ul til at seta harur út í Før-
oyum, tí hann helt, at har urnar kundu gerast 
eitt gott matískoyti hjá før  oyingum . Í um sókn-
ini til Innanríkisráðið grund  gevur hann mill-
um annað við, at harurnar kunnu „ . . . blive 
til gavn og behagelighed for mange her på 
landet“ . Í brævi, dagfest 7 . november 1853, 
skriv ar Dahlerup millum annað „ . . .et beløb af 
20 á 30 rig banks daler til derfor at få indkøbt 
og over  ført hertil fra Norge eller Shetland en 
del unge levende harer .“

Umsóknin verður játtað, og í brævi 12 . sep-
tem  ber 1855 sendir Dahlerup kvittan til Inn-
an   ríkis ráðið „For 5 levende hareunger med 
brigg en Ursus min or fra Kragerø i Norge 4 rigs-
daler . For hare unger nes pasning om bord og 
iland bringelse har jeg betalt 1 rbd . 32 sk ., i alt 
5 rbd. 32 sk“. Av teim um fimm haru ungunum, 
sum vórðu sendir úr Norra, doyði tann eini á 
ferð ini til Føroyar . Hinir fýra vórðu settir út í 
Hornabø . 

Hendan íløgan, áljóðandi 5 ríkisdálar og 32 
skill ingar, man vera besta íløgan, sum nak-
ran tíð er gjørd í Føroyum . Hesir pengarnir eru 
grund ar lagið undir allari haruveiðu, sum í dag 
er í Føroyum, og eru eisini orsøkin til, at haruhagarnir í Føroyum á hvørjum ári verða seldir fyri fleiri 
hundrað túsund krónur tilsamans, teir dýrastu fyri 20-30.000 kr. Sostatt hava hesir fimm dálarnir givið 
av kast upp á fleiri milliónir krónur í tey gott 150 árini, sum haruhagar hava verið seldir í Føroyum. 

Áðrenn snjóharan varð innførd til Føroyar í 1855, høvdu royndir í 1831 verið gjørdar at seta út danskar 
harur í Føroyum . Donsku harurnar eru av slagnum „brúnhara“, eisini nevnd evropeiska haran (Lepus 
europaeus) . Hon livir í heitari londum og er spjadd um tað mesta av Evropa, har Danmark er millum tey 
norð astu londini . Donsku har urnar trivust tó ikki og doyðu útaftur . Donsku har ur nar vórðu settar út seint 
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Mynd 1: Haran, sum í dag er í Føroyum, varð 
upprunaliga innflutt frá Kragerø-økinum í Oslo-
fjørðinum í Norra . Hetta var í 1855 .

Mynd 2: Útbreiðsla av snjóharuni (Lepus timidus) 
kring knøttin. Umframt í Føroyum, finst snjóharan 
eisini í Skotlandi, Írlandi, Skandinavia, Finnlandi, 
Norðurrusslandi og Sibiria og á japansku oynni 
Hokkaido. Eisini finst ein minni harustovnur í 
Alpunum . Eingin hara er í Íslandi .
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á heysti, og bara eitt par varð 
sett út . Hetta hetta hevur utt-
an iva gjørt sítt til, at út set-
ing   in miseydnaðist . Hevði 
út  set  ing in í staðin verið um 
vár ið ella um sum m arið, 
og høvdu fleiri harur verið 
sett  ar út, hevði útsetingin 
av don sku har unum kanska 
hep n  ast betur . 

Útsjónd
Haran er 46-61 cm long og 
vig ar í miðal 2,7 kg . Fram  -
bein    ini eru stutt og kløn, 
aftur  beinini eru aft ur  ímóti 
long og kraftig . Oyra snipp-
urin er svart  ur . Har an hevur 
stór út stand andi eygu og sær sera væl, bæði í myrkri og í dags  lýsi . Oyruni eru stór og upp stand andi (Mynd 
3) og haran hoyrir sera væl . Oyr uni kunnu, hvør í sínum lagi, snarast í ymiskar ræt ningar, so haran altíð 
hoyrir hvat fyri ferst rund an um seg . Hoyrir hon okkurt, vendir hon sær ímóti ljóðinum við útspílaðum 
oyrum og metir um vandan .
 
Haran skiftir lit við árstíðini . Um summarið er hon brún lig, men tá november mánaður nærkast, gerst 
litur in ljósari, og hon skiftir frá tí brúna til tann gráa vetrarlitin (Mynd 4) . Litbroytingin byrjar aftanífrá . 
Fyrst tær vaksnu, síðani ungarnir (Mynd 5) . Tað eru broytingar í ljósi og hita í umhvørvinum, sum stýra 
litbroytingini hjá har uni. Tá døgnið hevur fingið eina ávísa longd av ljósi og myrkri, byrjar litskiftið. 
Hvussu langa tíð, skiftið tekur, er stýrt av hitanum . Kaldari veðrið er, longri tíð tekur lit skiftið .

 
Ættarbregði
Tær fyrstu harurnar, sum komu til Føroyar i 1855, vóru snjóhvítar um veturin (Mynd 6), men longu í 
1860-árunum vórðu nakrar blágráar vetrarharur sæddar . Hesar vórðu nevndar bláharur . Bláharurnar 
vuksu skjótt í tali og trokaðu so líðandi ta hvítu snjóharuna burtur . Í 1882 vóru 75% av teimum skotnu 
harunum gráar, í 1890 vóru 95% gráar, og veturin 1916-1917 varð tann seinasta snjóharan skotin í 
Føroyum . 

Litbroytingin, sum hendi við føroysku haruni, liggur í gen unum. Føroysku harurnar vórðu innfluttar 
frá ein um øki í Norra, har bæði snjó- og bláharur liva . Roynd ir við snjóharu og bláharu vísa, at genið 
fyri hvíta vetrar feldin altíð er ráðandi . Hevur tí bara ein av teimum fýra upp sleptu snjóharunum  
havt bláharu-ættarbregði í sær, hevur hetta genið nørt um seg í tí grýtuta føroyska um hvørv inum og 
trokað snjóharu-genið burtur . Tí gingu bert 60 ár, so var tað áður-ráðandi snjóharuættarbregðið burtur .

Atferð og føði
Haran er virknast teir myrku tímarnar á døgninum . Um dagin sita tær inni, men í skýmingini fara tær út 
at leita sær føði (Mynd 7) . Haran er eitt gnagdjór og etur plantur, grøs, stør, urtir og trøllakampar . Eisini 
etur hon knubbar og endaknappar á runnum og trøum . 

Haran livir vanliga ikki í flokki, eins og kaninir gera tað, men er fyri tað mesta einsamøll. Í makingartíðini 
er tó øðrvísi . Tá sæst ein serlig atferð hjá haruni . Tær renna hvør eftir aðrari og gera seg upp, og tá síggja 
vit tær eisini um dagin. Tá kunnu fleiri, upp til 10, vera í einum flokki. Hetta eru vanliga harufrensar, 
sum ganga aftaná einari løðu (hon-haru), og royna at koma sær framat fyri at para seg við henni . 

Mynd 3: Føroysk hara, 19. januar 2019 (Mynd: Harald Bjørgvin).

Mynd 4: Liturin á haru broytist við árstíðini. Um summarið eru tær brúnligar á liti, um veturin 
gráligar. Á myndunum síggjast tvær harur. Myndin vinstrumegin er tikin 19. mai av einari haru í 
summarbúna. Myndin høgrumegin er tikin 7. desember av einari haru í vetrarbúna.

Mynd 5: Liturin á harum, sum vórðu skotnar 5. november 2016. Litbroytingin byrjar aftanífrá. Fyrst 
hjá teimum vaksnu (myndin vinstrumegin), síðani hjá ungunum (myndin høgrumegin). (Myndir: Harald 
Bjørgvin).
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Nøring
Haran hevur ikki ein fastan maka, men kann para seg við fleiri ymiskum frensum gjøgnum árið. Hon 
gongur kviðin í einar sjey vikur (Mynd 8A) . Haran leggur tríggjar ferðir um árið: Fyrsta løgan er í februar-
mars, onnur í mai-juni og triðja løgan er í august-september . Tveir til tríggir ungar eru í hvørjari løgu . 
Haran kann, um somu tíð, ganga við fostrum, sum eru ymisk til aldurs (Mynd 8B) . Um umstøðurnar eru 
keðiligar, og útlitini eru vánalig fyri, at allir ungarnir fara at yvirliva, kann haran upptaka (absorbera) 
summi av fostrunum, sum eru í móðurlívi . Á henda hátt fer orka og tíð ikki til spillis, sum krevst, fyrst, 
at ganga við fostrunum og síðani uppfostra ungar, sum kortini ikki yvirliva .

Ungarnir eru kynsbúnir, tá ið teir eru átta mánaðir gamlir . Við støði í vektini á harunum, sum verða 
skotnar í november og desember mánað, sæst, at tær vaksnu harurnar frá heystløguni viga í miðal um 
2 kg, summarløgan 2,5 kg, meðan várløgan og tær, ið eru meira enn ársgamlar, viga umleið 3 kg í miðal .

Aldur á haru
Tá menn koma aftur av haruveiðu, og dagsins fongur liggur á gólvinum, meta teir ofta um veiðuna . Tá 
ber eisini til at staðfesta, hvussu gamlar tær skotnu harurnar eru . Hetta kann gerast við at føla á fótliðin 
á frambeinunum á haruni (Mynd 9) . 

Livitíð
Hvussu leingi livir ein hara? Hetta er ein spurningur, sum eg sum haruáhugaður ofta fái . Men hvussu áseta 
vit í veruleikanum livitíðina hjá eini haru? Ein máti, sum ofta verður nýttur, er „miðallivitíð“, ein annar er 
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„hægsti aldur“, men hesi tølini siga í veruleikanum sera lítið um, hvussu langa livitíð ein haru ungi kann 
vænta sær, tá hann kemur í verðina, tí deyðiligheitin hjá haru er oftast størst fyrsta part av lívi num, men 
minkar so munandi, sum haran gerst eldri (Mynd 10) . Tí er tað minni enn helvtin av teimum nýløgdu haru-
ungunum, sum liva til „miðalaldurin“, og bara evarska fáir, sum nærkast „hægsta aldrinum“ (Mynd 10) . 

Ongar kanningar eru gjørdar av, hvussu stórur partur av føroysku harunum yvirlivir gjøgnum árið, 
ella hvussu aldurssamansetingin er í føroyska harustovninum . Tí kunnu vit heldur ikki neyvt svara 
spurninginum, hvussu leingi ein føroysk hara livir, men vit kunna hyggja at, hvat granskarar aðrastaðni 
hava funnið fram til .

Um okkara leiðir er haran best kannað í Skotlandi . Har vísa kanningar, at longu eftir einum ári var 
meginparturin av ungunum deyðir . Hetta sást eisini aftur, tá skotið varð, tí einans 23 % av teimum skotnu 
harunum vóru eldri enn 16 mánaðir . 

Kanningar av harum í Svøríki vísa, at í miðal vóru tað bara 20 % av teimum nýløgdu haruungunum, sum 
vóru á lívi várið eftir . Kanningin vísti eisini, at fellið var tengt at, hvussu nógv rovdjór vóru í økinum . 
Tey árini, tá fá rovdjór vóru í økinum,  vóru tað í miðal 42 % av teimum vaksnu harunum, sum yvirlivdu 
vetrarnar, men tá nógv rovdjór vóru í økinum, vóru tað einans 19 % av teimum vaksnu harunum, sum 
yvirlivdu vetrarnar . 

At fellið er stórt fyrsta part av lívinum ger, at miðalaldurin í stovninum ikki verður serliga høgur . Ein 
kanning av einum harustovni í Japan vísti, at har var miðalaldurin á harunum einans 0,83 ár . 

Hóast ongar kanningar eru gjørdar av aldrinum hjá føroyskum harunum, kunnu vit rokna við, at livitíðin 
hjá føroysku haruni minnir um tað, sum granskarar hava funnið fram til í Skotlandi, Svøríki og í Japan .

Meting av livitíðini hjá dýrum
Sjálvt um ongar kanningar eru gjørdar av livitíðini hjá dýrum í einum øki, so kunnu vit tó, við at brúka 
vit og skil, gera okkum eina leysliga meting um livitíðina . Hetta kunna vit gera við støði í, hvussu nógvar 
ungar ein mamma leggur um árið. Tí sæð yvir fleiri ár, so er stovnurin hjá teimum flestu dýrasløgunum 
nokkso støðugur . Hetta merkir, at um bara ein av teimum løgdu hon-ungunum yvirlivir og sjálvur fær 
ungar, so kann hesin ungin yvirtaka plássið hjá mammuni, og stovnsstøddin verður óbroytt í næsta 
ættarliði . Um tveir av teimum løgdu hon-ungunum yvirliva, so tvífaldast stovnurin, og um tað í miðal 
er minni enn ein hon-ungi, sum yvirlivir, so minkar stovnurin . Hetta er jú ein rættiliga einfaldur máti, 
men hann gevur okkum eina góða ábending um, hvussu leingi dýr liva . Fleiri ungar, dýr fáa hvørja ferð, 
styttri er miðallivitíðin hjá hesum dýraslagnum .

Haran

Lat okkum nýta hendan útrokningarháttin til føroysku haruna . Haran verður kynsbúgvin eftir einum ári 
(12 mánaðum) . Hon leggur tríggjar ferðir um árið, tveir til tríggjar ungar í hvørjari løgu . Siga vit, at hon 
fær 7 ungar um árið, so fær hon í miðal 3½ hon-ungar . Býta vit 12 mánaðar við 3½ , so koma vit fram 
til, at miðallivitíðin hjá einari haru einans er 3 til 4 mánaðar .

Haruveiðan í føroyum
Haruveiðan í Føroyum er skipað sambært løgtingslóg nr . 128 frá 25 . oktober 1988 um haruveiðu . Lógin 
er sera stutt; einans tvær greinar, umframt sektarmøguleikar og gildiskomu . Í grein eitt verður ásett, at 
loyvt er at skjóta haru í tíðini 2 . november til 31 . desember, báðar dagar íroknaðar . Stykki tvey og trý í 
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Mynd 6: Tær fyrstu harurnar, sum komu til Føroyar, vóru snjóhvítar um veturin. Men nøkur fá ár seinni 
vórðu harur sæddar í Føroyum, sum høvdu ein gráan vetrarlit. Vinstrumegin sæst ein hvít vetrarhara úr 
Norra. Soleiðis littar vóru tær fyrstu føroysku harurnar um veturin tey fyrstu árini. Hetta broyttist tó. 
Høgrumegin er ein grá føroysk vetrarhara frá 7. desember, soleiðis sum vit kenna tær i dag. 

Tíð á døgninum, tá harusetrini vórðu vitjað
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Mynd 7: Summarið 2014 vórðu nøkur sjálv virk-
andi myndatól sett upp framman fyri nøkrum 
harusetrum í einum haga í Føroyum (myndin 
vinstru megin). Tá haran rørir seg frammanfyri 
setrið, verður ein mynd tikin og tíðin skrásett 
á myndini. Á henda hátt ber til at fylgja við 
aktivitetinum hjá haruni. Á myndini høgrumegin 
sæst, nær á døgninum harurnar hava víst seg 
frammanfyri harusetrini tíðarskeiðinum frá 21. 
apríl til 24. mai 2014. Um dagin var friðarligt, 
men aftan á klokkan 10 um kvøldið var størri 
aktivitetur.

Mynd 8:  A) Tvey fostur í haru, skotin 17. des. 2011 (Mynd: Tórhallur Magnussen).  
 B) Sjey fostur funnin í haru, sum varð skotin 20. nov. 2016 (Mynd: Petur Sofus Juul).

A B
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hesi greinini umrøða møguleikan at friða . Í grein 2 verður sagt, at haruveiðan má bert fara fram í dags-
ljósi gerandisdagar, og loyvt er bert at nýta høglbyrsu . Annars eru ongar bindingar í lógini, og tað er 
sostatt frítt hjá harumonnum at skjóta í tí hagaparti, har teir antin hava fingið ella keypt sær rættindi.

Ofta verður sagt, at tað ikki er loyvt at skjóta harur í Føroyum við fimmskotsbyrsu. Men hetta er ikki 
rætt . Í løgtingslógini um fuglaveiðu verður sagt í grein 16 „Tað er ikki loyvt at veiða (fugl) við byrsu, sum 
hevur meira enn 2 skot“ . í løgtingslóg um haruveiðu verður hinvegin einans sagt at „ . . . loyvt er bert at 
nýta høgl byrsu“ . Í lógartekstinum um haruveiðu eru sostatt ongar avmarkingar í talinum av skotum, sum 
byrsan kann hava. Tískil er loyvt at skjóta harur við fimmskotsbyrsu í Føroyum.

Haruhagar
Rættindini til haruskjóting í Føroyum liggur hjá teimum, ið eiga hagan: Er tað landsjørð, er tað hjá bónd-
unum . Er talan um ognarhaga, so eru tað eigararnir av haganum, sum eisini hava rættindini til haru skjót-
ingina . Hesi rættindi kunnu teir so sjálvir brúka, ella teir geva ella selja hesi rættindi til onnur .

Vanligt er, at haruhagar verða seldir nakað áðrenn harutíðin byrjar . Sum oftast fyri eitt ár í senn, men 
tað kemur eisini fyri, at hagarnir verða seldir fyri fleiri ár. Eisini er vanligt, at fjallmenn sleppa at skjóta 
hjá bónd anum, har teir ganga á fjalli .

Í Føroyum eru tilsamans umleið 455 hagar, har møguleiki er fyri at skjóta harur (Mynd 12) . Men harur 
verða ikki skotnar í øllum hesum høgunum . Vanliga verður skotið í 200 til 300 høgum kring landið . Hvussu 
stórur áhugin er fyri at skjóta, valdast eisini, hvussu nógv er at fáa . Tess meira er at fáa, størri verður 
eisini áhugin at skjóta . Í 2018, sum var eitt miðal ár til haru, skutu teir harur í 247 høgum kring landið . 
Upplýst var eisini, at í 34 høgum hevði eingin skotið tað árið (Mynd 11) .

 
Veiðan
Hóast menn hava skotið harur í Føroyum síðani umleið 1860, so finnast eingi almenn tøl, sum vísa, hvussu 
veiðan hevur verið hesi 160 árini . Síðani 2012 havi eg skrásett haruveiðuna Føroyum . Hesi árini hevur 
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samlaða veiðan verið millum 2 .950 og 9 .318 harur (Mynd 12) . Í miðal hevur veiðan hesi sjey árini verið 
5 .843 harur um árið .

Tað er sera ymiskt, hvussu nógvar harur vórðu skotnar í teimum ymisku høgunum kring landið . Frá einari 
haru til 280 harur í tí haganum, har teir hava fingið mest. Tað var í Skálatoftahaga í 2017 (Mynd 13).
Av teimum 247 høgunum, har skotið varð í 2018, varð helvtin av samlaðu árligu veiðuni skotin í 45 høgum . 
Av hesum vórðu 1 .335 harur (25%) skotnar í 17 teimum bestu høgunum . Tey fyrstu 25 % av harunum, 
har teir fingu fægst harur, vórðu skotnar í 125 hagapørtunum.

Hóast veiðan er sera ymisk frá haga til haga, so eru tað tó nakrir hagar, sum skara framúr, har teir altíð 
fáa nógvar harur . Hesir hagarnir liggja sum oftast á Topp 10-listanum yvir bestu haruhagar í Føroyum 
(Mynd 13) .
 
Áhugin at skjóta harur í Føroyum er størstur í Streymoynni . Har verður ein sløk helvt av øllum teimum 
føroysku harunum skotnar (Myndi 14) . Áhugin fyri haruskjóting er eisini stórur í Vágum og í norður 
Eysturoynni og eisini fleiri staðni í Norðuroyggjum. Í suður-Eysturoynni, kring Skálafjørðin, í Sandoynni, 
Suðuroynni og á summum av teimum smærru oyggjunum verður lítið skotið (Mynd 12 og 14) .

Vestmanna er tann bygdin í Føroyum, har flestu harurnar verða skotnar. Í 2018 skutu vestmenningar 
til samans 436 harur, sum teir fingu á 44 túrum (Mynd 15). Men hetta er bert góður triðingur av tí, sum 
vest menningar fingu í 2014, tá teir skutu 1.120 harur á 74 túrum.

Aðrar bygdir í Føroyum, har áhugin fyri haruskjóting eisini er stórur, eru allar bygdirnar í Vágum, Kvívík, 
Saksun, Eiði, Viðareiði, Klaksvík og eisini í summum av bygdunum í Sundalagnum (Mynd 12 og 15) . 
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Mynd 9: Tað ber til at staðfesta aldurin á eini haru við at føla á fótliðin á frambeinunum á haruni. 
Tá har an er heilt ung, er ein knykil (ella runnur) framman á albogalegginum ímóti fótliðinum (reyðu 
pílarnir). Knykil in minkar, sum haran eldist, og leggurin gerst alt spískari sum frálíður. Roknast kann 
við, at hann er heilt burtur, tá haran er umleið átta mánaðir gomul. Tá er albogaleggurin heilt slættur 
at nema við. Út frá hesum ber til at staðfesta, um haran er:

• Eldri enn 8 mánaðir: Tær hava ongan knykil. Tað eru tær gomlu harurnar frá árinum fyri, og 
tær frá fyrstu løguni, sum er í februar – mars (várløguni).

• 5 til 8 mánaðir: Tær hava hava ein spískan knykil. Tær frá aðru løguni, sum er í mai – juni 
(summar løguni). 

• Yngri enn 5 mánaðir: Tær hava ein stóran rundan knykil. Tað eru tær yngstu harurnar, tær frá 
triðju løguni, sum er í august – september (heystløguni).

Eldri enn 8 mánar 5–8 mánar Yngri enn 5 mánar
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Mynd 10: Tá lívfrøðingar skulu staðfesta, hvussu leingi dýr liva, verður hetta oftast gjørt við at fylgja 
lívsgongdini hjá einum heilum árgangi av dýrum. Eitt merki verður sett á dýrini, stutt eftir at tey eru 
komin í verðina, og so verður fylgt við, hvussu leingi hvørt einstakt dýr livir, og hvussu talið av dýrum 
í árganginum so líðandi minkar, líka til tað seinasta dýrið er deytt. Við støði í hesum úrslitunum ber til 
at gera útrokningar um livitíðina, og hvussu livilíkindini broytast við tíðini, bæði gjøgnum árið og frá 
einum ári til annað. Gongdin í lívinum hjá einum árgangi av harum líkist tí, sum er víst á hesi myndini. 
Nógvir ungar doyggja at byrja við, men hjá teimum, sum yvirliva fyrstu tíðina í lívinum, eru útlitini 
rímiliga góð fyri, at tær eisini koma at liva eitt sindur leingi.
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Mynd 11: Samlaða talið 
av skrá sett um skotnum 
harum, sum vórðu skotnar 
í teimum ymisku høgunum 
í Før  oyum í 2018. Samlaða 
talið gjørdist 5.136 harur, 
sum vórðu skotn ar í 247 
høgum kring landið. Í 34 
høgum varð ikki skotið.

Samlað tal av skotnum harum í Føroyum
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Mynd 12: Samlaða talið av harum, sum eru skrásettar at vera skotnar í Føroyum árini 2012 til 2018. Í 
miðal hevur veiðan hesi sjey árini verið 5.843 harur um árið. 

Bestu haruhagarnir í Føroyum 2012-2018
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Mynd 13: Samlaða talið av harum, sum eru skotnar í tí haganum, har teir skutu flest harur, árini frá 
2012 til 2018. Reyða linjan vísir túratalið.
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Mynd 14: Tal av skotnum harum í Føroyum í 2018, býtt sundur á oyggjar. 

Haran Haran



262 263

Jarðir

Jarðir eigur og rekur Hiking .fo, ið er við til at sam-
skipa og framhaldandi menna ferða vinnu til boð 
kring landið .

Tann 1 . apríl høvdu nevndirnar í Bónda felag Før   oya 
og Føroya Óðalsfelag felags fund, sum somu   leiðis 
var stovn andi aðal fund  ur fyri smá par ta felagið 
„Jarð ir“ . Hetta eitt felag, ið Føroya Óðals felag og 
Bón  da  felag Føroya hava sett á stovn .

Endamál felagsins er at eiga og reka fast ogn, ferða-
vinnu, handil o .a . virksemi í hes um sam bandi .

Føroya Óðalsfelag og Bóndafelag Føroya sam starva 
frameftir um at fáa betri og meiri skipaði viður  -
skift  ir í samband við tí alsamt vaksandi ferðavinnuni, sum eisini sóknast eftir betri fyriskipan við eitt nú 
gongd í haga v .m .

Loysnin arbeitt verður við, tekur støði í galdandi lóggávu og umfatar hetta eina fráboðanskyldu, ið er 
galdandi fyri øll .

Ein fráboðanarskylda tryggjar skipaði viðurskiftir og meta vit sjálvandi, at tað er Jarðir, sum skal umsita 
skipanina viðv . fráboðanarskyldu . Aðalendamálið við einari fráboðanarskipan er:

• Øll skulu boða frá í samband við gongd í haga . Hetta er galdandi fyri vinnuliga ferðavinnu og vanliga 
hagagongd fyri persónar, sum ynskja at njóta ein túr í haganum . Vanligi føroyingurin skal ikki gjalda 
fyri hagagongd, men er talan um handilssliga hagagongd, so er talan um ferðavinnu og so er talan 
um gjald fyri hesar tænastur .

• Í samband við fráboðanarskyldu, verða eisini viðurskiftir í samband við trygd munandi betri, og 
nøktandi reglur og mannagongdir í hesum sambandi, kunnu tilrættisleggjast munandi betri . 

• Ein fráboðanarskylda gevur eisini øllum nógv betri hagtøl at arbeiða við, serliga tá ið talan er um 
ferðavinnu og um evt . menning av konseptum til viðkomandi segmentir .

• Fráboðanarskyldan skal verða umsitin av Jarðir .

Vit meta at fráboðanarskyldan er sambært galdandi lóggávu og byggir á eitt samstarv millum Umhvørvis- 
og Vinnumálaráðið, Búnaðarstovuna og Jarðir .

Sum støðan er, so er tað júst skipaði viðurskiftir øll ynskja og høvuðsendamálið er at fáa hetta framt sum 
skjótast og rættað skeiva leistin higartil, nevniliga hann, at støði eigur at verða tikið í galdandi lóggávu og 
at menningarmøguleikarnir hjá landbúnaðarvinnuni í Føroyum eisini umfatar menning av ferðavinnu .

Sum kunnugt, so hevur Jarðir gjørt íløgur í ferðavinnuportal – www .hiking .fo, sum serliga skal verða ein 
pallur fyri jarðareigarar og fyrisitarar at menna síni ferðavinnutilboð .

Jarðir eigur eisini portalin www .heimabeiti .fo – sum greitt staðfestir øll viðurskiftir viðv . teim føroysku 
høgunum . Hesin pallur er ætlaður til m .a . at nýta til fráboðanarskylduna og verður umsitin og dagførdur 
javnan, soleiðis at allir viðkomandi upplýsingar viðv . høgunum eru dagførdir .

Umframt eina nevnd, hevur Jarðir ein stjóra og ein samskipara. Eisini hevur Jarðir fingið innivist hjá 
VisitNorðoy í Klaksvík, so felagið er sjónleigt í samfelagnum og klárt til at loysa uppgávuna til fullnar .

Jarðir

Mynd: Símun Gullaksen

Tal av skotnum harum

400

300

200

100

436

304
266 252 237 229

196
155 144 141

Ves
tm

anna

Miðvágu
r

Sa
ksu

n

Sø
rv

águ
r

Eiði

Sa
ndavágu

r

Kvívík

Hvalvík

Kolla
fjø

rð
ur

Viðare
iði

0

Mynd 15: Tær tíggju bygdirnar í Føroyum, har flestar harur vórðu skotnar í 2018.

Haran


