
Eg sendi nakað av bakgrundsupplýsingum, soleiðis sum tú baðst um. 
 
 
Yvirskipað:  

ST mælir til at øll lond halda teljingar. 
ES krevur tað av sínum londum. Og nágreiniligar upplýsingar, ið skulu veitast til EUROSTAT 
og í hvørjum formi. 
 
 
Norðurlond eru komin ”longur” enn onnur lond.  
Halda sokallaðar ”register based census”, við støði í nationalum grundskráum (fólkaskrá, 
býlisskrá og virkisskrá). 
Danmark hevði seinastu fólkateljing í 1970, Noreg í 2001. 
Eg viðhefti eitt skjal um hetta slag av teljingum. Hesar kosta minni, men kunnu gerast tí 
londini í so stóran mun brúka sentralar skráir (P-tal, V-tal húsatal osfr). Skjalið, ”Register 
Based Statistics in the Nordic Countries” , ið er viðfest, vísir millum annað søguligu gongdina. 
Í Føroyum kunnu vit ikki gera slíka enn, men tað hevur verið holdningurin hjá Landsstýrinum 
tá hetta arbeiði varð sett í gongd at vit eisini skulu kunna tað. 
 
Restin av heiminum heldur siðbundnar teljingar (við spurnablaði og teljarum) 
Summi brúka eina kombinatión av skráum og teljingum. 
ST hevur vegleiðingar til londini at fylgja, har víst verður á nøkur grundleggjandi ting, londini 
skulu gera fyri at fáa eitt gott úrslit. Skjalið eitur “grundkrøv” og er viðfest. Millum annað at tað 
er ein skylda og at landið skal áleggja borgarum at luttaka.  
ST vegleiðingar eru gjørdar fyri heimin og so fyri Europa øki (UNECE). Viðheft er listi yvir 
kjarnuevni, ið verður mælt øllum londum at spyrja um (er krav í EU) og onnur evni, ið kunnu 
vera av áhuga. Slíkur listi er viðheftur her “Yvirlit spurnarevni”. 
Samlaða vegleiðing er roknað fyri at vera ov rúgvismikið at senda við her. 
 
Tey flestu londini í heiminum halda siðbundnar teljingar. Eitt yvirlit yvir lond og fólkateljingar er 
viðheft her, “UNECE Census 2000-2011 kanning”. Sí annars: 
http://www.unece.org/stats/census/2000/Welcome.htm 
 Øll londini har tað er merkt ”Traditionional” halda teljingar við teljarum osfr. Í fleiri førum eru 
krøvini hørð í mun til skyldu. 
Í FØ hava vit nógvar spurningar, men vit hava roynt at tryggja at hesir ikki eru meira 
nærgangandi enn aðrastaðni – kanska heldur hinvegin. Royndir í UK visa at spurningar um 
uppruna, átrúnað osfr ikki í praksis eru meira truplir enn aðrir spurningar, hóast hesir eru at 
rokna sum viðkvæmir. 
Vit hava nógvar spurningar, millum annað tí at tað er so langt síðani at teljing hevur verið og 
áhugin hevur víst seg av vera stórur. Samstundis vísti roynarteljingin ikki at umfangið var og 
ógvusligt.  
 
Viðheft her eru dømi um spurnabløð og lóggávu aðrastaðni frá: 
 
Skotska spurnablaðið hava vit bert í Hard Copy, men dømi úr hesum er handað limum í 
fíggjarnevndini. 
 
Um Bretska lógargrundarlagið sí: http://www.ons.gov.uk/census/2011-census/2011-census-
project/legislation/index.html 
 
Hetta er helst nóg mikið til tykkara nú, sigið endiliga frá um nakað meira er ynskiligt. 
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