
Grannastevnuuppskot, sent til sýslumannin oktober 2013 

 
Sambært tí nýggja føroyska ringmerkingaratlassinum verða heili 27% av fráboðaðu 

ringmerktu drunnhvítunum dripnir av kettu. Hjá gráspurvunum er talið 19% og heili 50% 

fyri ein flytifugl, sum til dømis munkin. 

Toxoplasmosa (Toxoplasma gondii), sum er einkyknað snultidýr, heldur til í vilunum hjá 

kettu. Sjúkan smittar við skarninum hjá kettu. Ær sum fáa smittuna í seg, kunnu 

lambsskjótast nakað fyri lembing, ella tær kunnu lemba deyð ella veik lomb.  

Nú Nólsoy er vorðið eitt Ramsar øki, eiga vit at ansa væl eftir tí. Vit mugu fáa eitt yvirlit 

yvir spøku ketturnar í Nólsoy, so vit kunnu fáa tamarhald á støðuni við villkettum í oynni. 

Tí leggi eg fram hetta uppskot: 

1. Kunngerðin fra 1. februar 1995 vedvíkjandi hald av kettu í Nólsoy eigur at verða 

strikað.  

2. Kunngerðin om "Ikki er loyvt at halda dúgvum í fangilsi í Nólsoy" verður ikki 

viðgjørd her, tí skal kunngerðin enn vera galdandi.  

3. Tað, ið stendur skrivað niðriundir, verður lagt fram sum nýggj 

grannastevnukunngerð for Nólsoy.  

________________________ 

 

§ 1.         Allar kettur í Nólsoy skulu vera kippmerktar, og tað er eigarans ábyrgd at  

               syrgja fyri, at navnið á eigaranum hjá kettuni, kippnummarið, liturin og  

               møgulig sereyðkenni hjá kettuni verða skrásett hjá Tórshavnar kommunu. 

  

1) Ein mánað eftir at henda kunngerð er sett í gildi, skulu allar úti- ella leyst 

gangendi kettur í Nólsoy vera kippmerktar og skrásettar. 

 

§ 2.      Hvørt húski hevur bert loyvi til at have eina leyst gangendi kettu. 

      Forboð verður sett kettum, ið ikke eru skrásettar, at ganga leysar í Nólsoy.   

  

1) Undantøk fyri at hava meira enn eina leyst gangandi kettu verða bert  

givin umsøkjara, som hevði og enn hevur meira enn eina kettu, áðrenn 

Kunngerðin frá 1. februar 1995 varð lýst. 

 

§ 3.          Allar kettur, ið ganga leysar í Nólsoy, skulu bera hálsband og vera geldar.  

  

1) Ein mánað eftir at henda kunngerð er sett í gildi, skulu allar leyst gangandi 

kettur í Nólsoy vera geldar. Umhvørvisdeildin hjá Tórshavnar kommunu kann 

til eina og hvørja tíð krevja at síggja djóralæknaváttan um geldingina.  

 

 

 

Sjá fylgiskjal nr. 1. 
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