Vegleiðing - 11/2010

Taðing og goymsla av tøðum
Henda vegleiðing fyri taðing og goymlsu av tøðum er ætlað bóndum og eigarum av
jarðarlendum, har taðað verður. Eisini er henda vegleiðing ætlað sum eitt amboð hjá
kommunum at brúka í teirra eftirliti við landbúnaðinum. Vegleiðingin útgreinar ásetingar í kunngerðini um umhvørvisreglur1 og í løgtingslógini um umhvørvisvernd2.
Kommunan er eftirlitsmyndugleikin
Tøð frá køstum og mykjubrunnum skulu nýtast til taðing soleiðis, at tað ikki elvir til dálking ella er til
ampa fyri fólk, ið búgva nærindis hvørki hvat viðvíkir lukti, taðsprutti, rottu, fugli, nógva flugu o.s.fr.
Taðingin má heldur ikki elva til dálking av áum, løkum vøtnum v.m. Um nýtslan av køstum, mykjubrunnum,
súrhoyggjabrunnum og taðing av hesum elva til dálking ella ampa kann kommunan seta forboð fyri tí.
Fyri at dálking og ampi ikki skulu standast av taðing og goymslu av tøðum mælir Umhvørvisstovan til
fylgjandi rættningslinjur í hesi vegleiðing.
1. Goymsla av tøðum
Øll frárensl frá fjósum, stallum o.t. skulu førast í køst, mykjubrunn ella tílíkt í tøttum leiðingum. Køstar,
mykjubrunnar, súrhoyggjabrunnar o.t. skulu verða vatntættir og vera lokaðir. Køstar, mykjubrunnar,
súrhoyggjabrunnar o.t. skulu tømast so ofta, at eingin vandi er fyri, at teir flóta yvir. Mælt verður til, at teir
skulu rúma í minsta lagi tí sum svarar til 10 mánaðir goymslu av tøðum.
2. Nær kann man taða
Taðingin eigur at fara fram í gróðrartíðini, ið er frá 15. mai til 1. august. Tó kunnu tøð veltast í jørðina í
tíðarskeiðinum 1. apríl til 1. oktober. Fyri at fyribyrgja, at tøðini seta í áir, løkir, vøtn v.m. verður mælt frá at
taða, tá nógv regn (áarføri) er. Tað eigur ikki at verða taðað, tá lendi er fryst ella tá kavi liggur.
3. Taðingarlendi
Tann, ið taðar skal hava atgongd til nóg mikið av taðingarlendi til at spræna tøðini á. Mælt verður til, at tað
skal í minsta lagi verða 1 ha av innangarðsjørð fyri hvørja djóraeind (svarandi til eitt mjólkineyt). Tað eigur
ikki at verða taðað uttangarðs og í haga.

1 Kunngerð nr. 53 frá 3. mai 1994 um umhvørvisreglur, sum broytt við kunngerð nr. 111 frá 7. september 2009
2 Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008
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4. Ikki er loyvt at taða á vatnveitingarlendum
Smb. kunngerðini um umhvørvisreglur er bannað at taða á vatnveitingarlendum. Hetta merkir, at taðfall
ikki má koma í áir, løkir, keldur ella vøtn, ið verða nýtt til drekkivatn. Mælt verður frá at taða nærri enn 50
metrar frá vatnveitingarlendum og vatnbrunnum.
5. Frástøða til sethús
Í sambandi við spræning av tøðum nærindis sethúsum, skulu atlit takast til ampar av lukti, taðsprutti, o.ø.
Mælt verður til, at taðað verður so vítt møguligt, tá ættin ikki liggur yvir sethúsaøki, handils-og ídnaðarøki
o.l. Tað eigur ikki at verða taðað nærri enn 50 m frá sethúsum o.l..
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