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Rúsdrekkasøla Landsins
– grundarlag og virksemi

Lógin samtykt

Í 1991 legði landsstýrið fram uppskot um nýggja 
rúsdrekkalóg, tí politiski myndugleikin helt, at stundin 
var komin at skipa søluna av rúsdrekka betur. Nýggja 
lógin varð samtykt 10. mars í 1992.

Ein stór broyting við nýggju lógini var, at Rúsdrekkasøla 
Landsins varð sett á stovn, og at nýggi stovnurin skuldi 
hava einkarrætt at flyta inn og selja rúsdrekka.

Ein onnur týðandi broyting var, at hotell og matstovur 
fingu loyvi at skeinkja rúsdrekka eftir eini serligari 
loyvisskipan, og at aldursmarkið at keypa rúsdrekka varð 
sett niður úr 20 í 18 ár.

Málið var, at eitt rakstraravlop heilt ella lutvíst skuldi 
nýtast at fíggja upplýsandi virksemi um skaðarnar av 
rúsdrekka og til at viðgera rúsdrekkamisnýtarar.

Rúsdrekkasøla Landsins hevur virkað síðan 1992, og 
sigast kann, at ætlanirnar, sum myndug leikarnir høvdu 
við stovninum, hava borið ávøkst. Tamarhald fekst á 
rúsdrekkasøluni, minni sterkt verður drukkið í dag enn fyrr, 
og fólk eru sambært kanningum væl nøgd við okkara tænastu.

Í hesum faldaranum greiða vit frá grundarlagnum og 
virkseminum hjá Rúsdrekkasølu Landsins. Vit hava sum mál 
hvønn dag at menna stovnin og nútímansgera hann. Bæði vit, 
sum eru í føstum starvi, og okkara tímaløntu starvsfólk hava 
tí nógv at liva upp til.

Hvønn dag taka vit av hesi avbjóðing við gleði. Okkara mál 
er at vera fyrikomandi og vitandi, so tú sum viðskiftafólk 
skalt fáa so góða tænastu sum gjørligt. Vit kanna eisini 
støðugt, hvussu vøruúrvalið kann gerast betri, so útboðið í 
sølubúðunum altíð er tíðarhóskandi.

Upplýsing er eisini ein hjartatáttur í okkara virksemi. Vit 
kunna javnan myndugleikar og almenning um gongdina í 
rúsdrekkanýtsluni og fegnast um, at nýtslan hevur flutt seg 
meir og meir frá tráan eftir nøgd til njóting og uppliving.

Góðan lesihug!

Rógvi Andrias Fossádal
stjóri

Útgevari: Rúsdrekkasøla Landsins Sniðgivið og prentað: Føroyaprent
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Stovnurin til verka

Nýggja rúsdrekkalógin varð sett í verk stigvíst. Á sumri í 1992 
varð Dagmar S. Joensen sett sum fyrsti stjóri á stovninum, 
og fyrstu skeinkiloyvini vórðu latin í juni. Farið varð undir 
smásølu 2. november í 1992.

Fyrstu sølubúðirnar vóru handilin við Hoyvíksvegin 51 í Havn 
og handilin í Bøgøtu 38 í Klaksvík. Í 1993 lótu sølubúðirnar á 
Drelnesi í Suðuroy, á Mølini í Skálavík, í Heiðunum í Miðvági 
og í Saltangará upp.

Frá byrjan varð rúsdrekka selt um diskin í øllum sølubúðum 
uttan í Saltangará, har ein roynd varð gjørd at hava sjálvtøku. 
Tann royndin riggaði so væl, at allir handlarnir seinni 
gjørdust sjálvtøkubúðir.

Við hesi skipan fór tíðin at hópbíleggja rúsdrekka uttaneftir 
í søguna. Tiltiknir vóru m.a. tundur kass arnir við brennivíni, 
sum fólk loystu út á post hús um, og tunnurnar, sum fólk 
tappaðu vín úr.

Við hesi skipan fór tíðin 
at hópbíleggja rúsdrekka 
uttaneftir í søguna
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Vinnuligt grundarlag

Rúsdrekkasøla Landsins verður rikin á vinnuligum grundarlagi 
og hevur sum mál at veita so góða tænastu og dygd, at 
viðskiftafólk og myndugleikar skulu vera nøgd við stovnin.

Hetta málið skal røkkast uttan at økja nøgdirnar av seldum 
rúsdrekka. Viðskiftafólkini verða í staðin eggjað til at velja dygd 
fram um nøgd.

Síðan 1992 hevur rúsdrekkasølan havt sum krav, at hon hvørt 
ár skal lata landskassanum eina ávísa upphædd í avlopi. 
Upphæddin hevur síðan 2010 verið 16,8 mió. kr. Stovnurin rindar 
haraftrat landinum árliga 50 mió. kr. í avgjøldum.

Minni sterkt verður drukkið nú enn fyrr, og tað er ein avbjóðing 
á inntøkusíðuni. Rúsdrekkasølan hevur tí mælt til, at avgjøld 
verða løgd á vørurnar heldur enn at hava fast avlopskrav. Tá 
fylgir avlopið nýtsluni.

Mvg Avlopskrav á fíggjarlógRaksturPunktgjald & TollurInnkeyp vørur

35%

24%
13%

12%

16%

52 prosent av inntøkunum hjá 
Rúsdrekkasølu Landsins eru 
avgjøld, avlopskrav og mvg
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Minni sterkt og meira veikt

Strembanin hjá rúsdrekkasøluni at tálma nýtsluni hevur eydnast 
væl, vísa hagtølini. Færri litrar av reinum alkoholi verða seldir nú 
enn fyrr, og sølan av spiritusi minkar, meðan meira vín verður 
selt.

Í 2008 vórðu tilsamans seldir 215.441 litrar av reinum alkoholi í 
sølu búðunum. Í 2010 fall talið niður á 210.893 litar, og í 2013 vórðu 
seldir 201.104 litrar.

Tá umræður bara spiritus, vórðu í 2008 seldir 106.600 litrar av 
reinum alkoholi, í 2010 vórðu seldir 97.982 litrar, og í 2013 var talið 
88.853 litrar.

Meðan sølan av spiritusi minkaði, vaks sølan av víni og cider. 
48.332 litrar av reinum alkoholi í hesum vørubólki vórðu seldir í 
2008, 55.089 litrar í 2010 og og 58.138 litrar í 2013.
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Søla í reinum litrum av alkoholi fyri hvønn  íbúgva 15 ár og eldri

Sølan av spiritusi minkar, 
meðan meira vín verður selt
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Góð skoðsmál

Sambært kanningum, sum stovnurin hevur latið gera, eru fólk 
væl nøgd við tað, sum stovnurin og starvsfólkini avrika. M.a. ein 
Gallup-kanning frá november 2013 vísir hetta.

Gallup spurdi í kanningini 530 fólk ymsar spurningar um 
rúsdrekkasølu. Av teimum 360, sum søgdu seg keypa rúsdrekka í 
Rúsdrekkasølu Landsins, svaraðu 82 prosent, at tey vóru sera væl 
nøgd ella nøgd við vøruúrvalið.

Tá spurt varð, hvussu nøgd fólk vóru við tænastuna í 
sølubúðunum, svaraðu 86 prosent, at tey vóru nøgd ella sera væl 
nøgd, og bara 4 prosent vóru sera ónøgd ella ónøgd. 

Spurt varð somuleiðis, hvussu væl starvsfólkini mundu 
kenna vørurnar í deildunum. 64 prosent svaraðu, at tey hildu 
starvsfólkini kenna vørurnar sera væl ella væl. 29 prosent vistu 
ikki at svara.

Hvussu nøgd/ur er tú við tænastuna

Hvussu ert tú nøgd/ur við vøruúrvalið

11%
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65%

17%

Sera væl nøgd/ur Væl nøgd/ur Ónøgd/ur Sera ónøgd/ur Veit ikki

Sera væl nøgd/ur Væl nøgd/ur Ónøgd/ur Sera ónøgd/ur Veit ikki

86 prosent svaraðu, at tey 
vóru nøgd ella sera væl 
nøgd við tænastuna
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Samstørv og upplýsing

Rúsdrekkasøla Landsins leggur stóran dent á at samstarva við 
myndugleikar, ráð, stovnar, viðskiftafólk og keyparar um góða 
tænastu og upplýsing um vørur og rúsdrekkavanar.

Avvarðandi aðalráð er Vinnumálaráðið, sum stovnurin samskiftir 
við allatíðina. Rúsdrekkasølan samstarvar eisini við felagsskapir og 
áhugabólkar, tá tey venda sær til stovnin.

Stovnurin leggur stóran dent á at vera opin mótvegis fjølmiðlunum, 
so almenningurin skal fáa innlit í gongdina innan rúsdrekkasølu og 
nýtslumynstur.

Starvsfólkini leggja áhaldandi dent á at vera fyrikomandi og við 
dyggari fakligari vitan at vegleiða viðskiftafólkunum um, hvussu 
tey kunnu fáa sum best burturúr.

Stovnurin leggur stóran 
dent á at vera opin
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Er søla av rúsdrekka avmarkað, 
fella ungfólk seinni fyri freist
ingini at njóta rúsdrekka

6

7

8

9

10

11

2009 2010 2011 20132012

Li
tr

ar
 a

v 
re

in
um

 a
lk

oh
ol

i 

FinlandDanmarkFøroyar Ísland Noreg Svøríki

Søla av reinum alkoholi pr. íbúgva yvir 15 ár 
(tó Danmark yvir 14 ár)

Norðurlendska leiðin

Rúsdrekkasølan samstarvar tætt við hinar norðurlendsku 
rúsdrekkasølurnar. Bæði í Íslandi, Noregi, Svøríki og Finnlandi 
eru einkarsølur átøkar teirri føroysku.

Aðalmálið hjá rúsdrekkasølunum er at veita so góða tænastu 
sum gjørligt og á samfelagsgagnligan hátt stýra rúdrekkasøluni 
og atgongdini til rúsdrekka so væl sum gjørligt.

Eitt nú vísa einkarsølurnar í hinum norðurlondunum á, at er 
søla av rúsdrekka avmarkað, fella ungfólk seinni fyri freistingini 
at njóta rúsdrekka, og lættari er at halda ásetta aldursmarkið.

Norðurlond hava fleiri ferðir verið nevnd sum fyrimynd, tá 
umræður rúsdrekkasølu, serliga tí sølan er væl skipað, og lítið 
og onki verður gjørt við at marknaðarføra rúsdrekka.  
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Soleiðis verður inntøkan av seldum vørum býtt – dømir

 Spiritus Vín Øl 4,6% Øl 5,8

Eftir til rakstur 74,70 kr. 18,44 kr. 42,45 kr. 50,64 kr.

Almenn gjøld 140,79 kr. 36,79 kr. 203,31 kr. 238,20 kr.
– avgjald, mvg og pant

Innkeypsprísur  45,23 kr. 28,72 kr. 94,55 kr. 102,65 kr. 
– fakturaprísur og frakt

Søluprísur 261,00 kr 84,00 kr. 341,00 kr. 392,00 kr.

Søluprísur

261,-
Søluprísur

84,-

Søluprísur (kassi)

341,-
Søluprísur (kassi)

392,-

Innkeypsprísur

Almenn gjøld

Eftir til rakstur

Heimsheilsustovnurin WHO

Heimsheilsustovnurin WHO vísir áhaldandi á, at rúsdrekkamisnýtsla 
hevur við sær nógvar óhepnar avleiðingar, m.a. skaðar, álvarsligar sjúkur 
og í ringasta føri deyða.

WHO nevnir, at ov nógv rúsdrekka kann hava við sær alkoholismu, 
sálarligar trupulleikar og álvarsligar sjúkur sum krabbamein.

Heimsheilsustovnurin leggur eisini dent á, at rúsdrekkamisnýtsla kann 
hava við sær, at fólk verða óarbeiðsfør, sosialt avbyrgd og óegnað sum 
eitt nú foreldur. 

Haraftrat vísir WHO á, at skaðar, vanlukkur og versnandi heilsustøða 
orsakað av alkoholi hava við sær vaksandi útreiðslur í almennum 
sektorum. 

Ov nógv rúsdrekka kann 
hava við sær alkoholismu
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Sølubúðir

Sandur

Tórshavn

Saltangará

Norðskáli

Klaksvík

Drelnes

Miðvágur Sølubúðir og framtíð

Hóast Rúsdrekkasøla Landsins hevur staðfest, at nøgdsemið við 
tænastuna er stórt, umhugsar hon allatíðina, hvussu hon kann 
fylgja við tíðini og ganga viðskiftafólkunum á møti.

Stovnurin er av teirri sannføring, at einkarsøla tryggjar, at 
vøruúrvalið er breitt og fjøllbroytt, at samfelagið hevur gott 
tamarhald á nýtslu og sølu, og at aldursmarkið verður hildið.

Kjak er stundum um fría sølu. Hesin spurningur er politiskur, og 
Rúsdrekkasøla Landsins ger ikki av, hvat hendir á økinum. Men 
stovnurin hevur møguleikar at økja um atgongdina.

Ein møguleiki er, at rúsdrekkasølan letur upp fleiri sjálvstøðugar 
sølubúðir. 

Ein møguleiki er, at 
rúsdrekka sølan letur upp 
fleiri sjálv støðugar sølubúðir
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