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1. Baggrund 
 

Færøerne ønsker at overtage udlændingeområdet og grænsekontrollen i 

henhold til § 2 i lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders 

overtagelse af sager og sagsområder. Det er de færøske myndigheder, der 

bestemmer, om udlændingeområdet og grænsekontrollen skal overtages. 

Tidspunktet for overtagelse fastsættes ifølge lovens § 2, stk. 2, af de færø-

ske myndigheder efter forhandling med de danske myndigheder. 

 

Overvejelserne om overtagelse af de pågældende sagsområder rejser blandt 

andet spørgsmål om, hvilke konsekvenser en sådan overtagelse vil have for 

personer, der udrejser fra Færøerne og indrejser i stater, der er kontraheren-

de parter i den nordiske pasunion, og stater, der deltager i Schengen-

samarbejdet. Det er formålet med dette responsum i overensstemmelse med 

kommissoriet af 1. oktober 2012 at klarlægge disse konsekvenser. Kommis-

soriet er vedlagt dette notat som bilag 1. 

 

 

2. Den nordiske pasunion og Schengen-samarbejdet  
 

2.1 Den nordiske pasunion 

Den nordiske pasunion er en betegnelse for de regler, der navnlig følger af 

Protokol af 22. maj 1954 vedrørende fritagelse for statsborgere i Danmark, 

Finland, Norge og Sverige for at være i besiddelse af pas og opholdstilla-

delse under ophold i andet nordisk land end hjemlandet, herefter pasproto-

kollen, og Overenskomst af 12. juli 1957 mellem Danmark, Finland, Norge 
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og Sverige om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser, 

herefter paskontroloverenskomsten. 

 

Den nordiske pasunion har til formål at sikre »en fri samfærdsel« mellem de 

nordiske stater. Pasprotokollens første afsnit fastslår, at statsborgere i de 

deltagende nordiske lande er fritaget »fra pligten til at være forsynet med 

pas eller anden rejselegitimation ved rejse fra et af disse lande til et af de 

andre lande og ligeledes fra pligten til at være i besiddelse af opholdstilla-

delse under opholdet i andet nordisk land end hjemlandet«. Paskontrolover-

enskomsten indeholder blandt andet regler om staternes pligt til at foretage 

paskontrol ved grænser til ikke-nordiske stater. 

 

Den nordiske pasunion har i dag følgende stater som kontraherende parter: 

 

Danmark 

Finland 

Island 

Norge  

Sverige. 

 

2.2 Schengen-samarbejdet 

Schengen-samarbejdet er en betegnelse for en gruppe af EU-retlige regler, 

hvis kerne udgøres af Schengen-konventionen. Der er i tilknytning til kon-

ventionen vedtaget en omfattende EU-retlig lovgivning, herunder en række 

afgørelser og forordninger.  

 

Samarbejdet har to overordnede formål. Det ene formål er at sikre, at EU er 

ét stort fælles område uden indre grænser for personers frie bevægelser mel-

lem staterne. Det andet formål er en styrkelse af indsatsen mod international 

kriminalitet og illegal indvandring i Europa.  

 

2.2.1 Sikring af ét stort fælles område uden indre grænser 

Formålet med at sikre, at EU er ét stort fælles område uden indre grænser 

for personers frie bevægelser mellem staterne, har to praktiske konsekven-

ser. For det første at personkontrollen, herunder paskontrol, ved passage af 

grænser mellem stater, der deltager i Schengen-samarbejdet, (de indre 

grænser), er ophævet. For det andet at personkontrollen, herunder paskon-

trol, ved indrejse fra en tredjestat til en Schengen-stat (de ydre grænser) 

gennemføres af den pågældende Schengen-stat på vegne af samtlige Schen-

gen-stater. Det indebærer, at der i Schengen-samarbejdet stilles krav til den 

enkelte Schengen-stat om en »effektiv kontrol« af statens »ydre grænser«. 

Der er fastsat detaljerede regler for personers passage af Schengen-staternes 



 

 3 

ydre grænser i forordning 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en 

fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks). 

 

Forordningens artikel 4, stk. 1, bestemmer almindeligt, at passage af de yd-

re grænser principielt kun kan ske ved grænseovergangsstederne. Den en-

kelte Schengen-stat skal efter reglerne i forordningens artikel 9 ved grænse-

overgangsstederne så vidt muligt indrette separate baner for henholdsvis 

personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, og for per-

soner, der er tredjelandsstatsborgere. 

 

Indretningen af separate baner skyldes, at forordningen i kravene til selve 

grænsekontrollen skelner mellem kontrol af personer, der har ret til fri be-

vægelighed i henhold til EU-retten, og tredjelandsstatsborgere. Udgangs-

punktet er dog, at ved passage af en af Schengen-samarbejdets ydre grænser 

skal alle personer, hvad enten de tilhører den ene eller den anden kategori, i 

henhold til forordningens artikel 7, stk. 2, underkastes en minimumsind- og 

udrejsekontrol. Denne kontrol skal blandt andet gøre det muligt at fastslå 

deres identitet på grundlag af forelagte eller foreviste rejsedokumenter.  

 

Minimumskontrollen er imidlertid udbygget i forhold til tredjelandsstats-

borgere. Det fremgår af forordningens artikel 7, stk. 3, at den enkelte 

Schengen-stat skal underkaste tredjelandsstatsborgere »en indgående ind- 

og udrejsekontrol« ved grænsepassager. Denne kontrol indebærer ved ind-

rejse til en Schengen-stat, at staten grundigt skal kontrollere en række for-

hold. Blandt andet skal det kontrolleres, at den indrejsende tredjelandsstats-

borger er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument, der i praksis vil være et 

pas, jf. artikel 7, stk. 3, litra a, nr. i, og at den pågældende tredjelandsstats-

borger har tilstrækkelige subsistensmidler til det påtænkte opholds varighed 

og formål, jf. artikel 7, stk. 3, litra a, nr. v. Ved udrejse skal navnlig paskon-

trol finde sted.  

 

Der er fastsat specifikke regler for kontrollen ved de forskellige typer græn-

ser og af de forskellige transportmidler, der anvendes til at passere grænse-

overgangene. Disse regler fremgår af bilag VI til forordningen, jf. dennes 

artikel 18. 

 

For så vidt angår luftgrænser, bestemmes det i bilag VI, punkt 2.1.1, at 

Schengen-staten skal sikre, at dens lufthavnsmyndigheder træffer de nød-

vendige foranstaltninger for at sikre en fysisk adskillelse af passagerstrøm-

men i forbindelse med interne flyvninger imellem Schengen-staterne og 

passagerstrømmen i forbindelse med andre flyvninger, det vil sige flyvnin-

ger til og fra tredjestater. Ifølge punkt 2.1.2 er udgangspunktet, at passage-
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rer på flyvninger til og fra tredjestater skal underkastes indrejsekontrol i an-

komstlufthavnen og udrejsekontrol i afgangslufthavnen. 

 

Kontrollen i forbindelse med søgrænser skal ifølge bilag VI, punkt 3.1.1, 

som udgangspunkt gennemføres i Schengen-statens anløbs- eller afsejlings-

havn om bord på skibet eller på et dertil indrettet område i umiddelbar nær-

hed af fartøjet. I punkt 3.2.10 er der fastsat særlige regler for personkontrol-

len i forbindelse med færgeforbindelser med havne i tredjestater. Det frem-

går heraf blandt andet, at gående passagerer kontrolleres individuelt, og at 

passagerer i private biler kontrolleres, medens de sidder i bilen. Buspassa-

gerer skal behandles på samme måde som gående passagerer. De skal forla-

de bussen for at blive kontrolleret. Kontrol af lastbilchauffører og eventuel-

le ledsagere foregår i køretøjet. 

 

2.2.2 Bekæmpelse af international kriminalitet og illegal indvandring 

Det andet formål med Schengen-samarbejdet, bekæmpelse af international 

kriminalitet og illegal indvandring, indebærer i praksis, at Schengen-statens 

myndigheder skal anvende det såkaldte Schengen Informationssystem (SIS) 

ved alle grænsekontrolsteder ved Schengen-statens ydre grænser. Informa-

tionssystemet gør det muligt for de nationale myndigheder, der har adgang 

til systemet, hurtigt at udveksle oplysninger, for eksempel om udviste eller 

eftersøgte personer og om stjålne genstande, herunder biler og våben.  

 

Ved siden af Schengen-informationssystemet er der etableret et visumin-

formationssystem (VIS), der som overordnet formål har at lette udvekslin-

gen af oplysninger mellem Schengen-staterne om ansøgninger og afgørelser 

vedrørende visum. 

 

2.2.3 Deltagende stater 

For tiden er Schengen-samarbejdet indskrænket i forhold til nogle af EU’s 

medlemsstater, idet Det Forenede Kongerige og Irland har valgt kun at del-

tage i visse dele af samarbejdet, medens Cypern, Bulgarien og Rumænien 

endnu ikke opfylder alle betingelser for at deltage fuldt ud i samarbejdet. Af 

disse årsager er der i dag fuld grænsekontrol ved indrejse til samtlige af de 

netop nævnte stater. 

 

Schengen-samarbejdet er ved særlige associeringsaftaler udvidet til at om-

fatte stater, der ikke er medlem af EU. Det drejer sig om staterne Island, 

Liechtenstein, Norge og Schweiz. 
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De i alt 26 stater, der deltager i den del af Schengen-samarbejdet, som inde-

bærer ophævelse af grænsekontrol ved rejser mellem de deltagende stater 

og brug af Schengen-informationssystemet, er følgende: 

 

Belgien  Malta 

Danmark  Norge 

Estland  Polen 

Finland  Portugal 

Frankrig  Schweiz 

Grækenland  Slovakiet 

Holland  Slovenien 

Island Spanien 

Italien  Sverige 

Letland  Tjekkiet 

Liechtenstein Tyskland 

Litauen Ungarn 

Luxembourg Østrig. 

 

2.2.4 Varehandel 

For så vidt angår varehandel, indeholder Schengen-konventionens afsnit V, 

artikel 120-125, særlige regler om transport af gods og varebevægelser mel-

lem Schengen-staterne. For Schengen-staterne, der alle er medlem af EU, er 

disse regler uden betydning, idet området i dag reguleres af reglerne for 

EU’s indre marked, herunder reglerne om varernes frie bevægelighed. For 

de associerede Schengen-stater, der ikke er medlem af EU, er der med en 

enkelt undtagelse (Schweiz) som led i EØS-samarbejdet indgået en aftale 

om disse staters adgang til EU’s indre marked. 

 

2.3 Forholdet mellem reglerne i den nordiske pasunion og reglerne i 

Schengen-samarbejdet 

Reglerne om den nordiske pasunion gælder i dag side om side med reglerne 

om Schengen-samarbejdet. 

  

Danmark tilsluttede sig Schengen-samarbejdet i 1996 ved en tiltrædelsesaf-

tale samtidig med Sverige og Finland. De tre stater var på daværende tids-

punkt alle medlem af EU. I forlængelse heraf blev der mellem Schengen-

staterne (inklusive Danmark, Sverige og Finland) og Norge og Island ind-

gået en samarbejdsaftale, der efterfulgtes af en aftale om disse to staters as-

sociering til Schengen-samarbejdet. Associeringsaftalen med Norge og Is-

land var nødvendig, fordi det kun er stater, der er medlem af EU, der kan 

tiltræde Schengen-konventionen, jf. dennes artikel 140, stk. 1. Betingelser 

knyttet til de tre tiltrædelsesaftaler og associeringsaftalen indebar, at Schen-
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gen-reglerne først blev gennemført i de nordiske stater den 25. marts 2001, 

se nærmere herom nedenfor i afsnit 3.3. 

 

I de danske, svenske og finske tiltrædelsesaftaler til Schengen-samarbejdet 

findes en bestemmelse, der regulerer forholdet mellem reglerne i Schengen-

samarbejdet og den nordiske pasunion. Der findes en tilsvarende bestem-

melse i associeringsaftalen med Norge og Island. 

 

Det hedder i artikel 6 i den danske tiltrædelsesaftale vedrørende Schengen-

samarbejdet: 

 

»Bestemmelserne i denne aftale hindrer ikke samarbejdet inden for den 

nordiske pasunion, for så vidt dette hverken er i modstrid med eller 

hæmmer anvendelsen af denne aftale.« 

 

Denne bestemmelse indebærer, at reglerne i den nordiske pasunion er un-

derordnet Schengen-samarbejdet. I det omfang der er modstrid mellem de 

to regelsæt, eller hvis blot reglerne i den nordiske pasunion hæmmer 

Schengen-samarbejdet, så må den nordiske pasunions regler vige. Som 

nævnt ovenfor har samtlige stater, der er kontraherende parter i den nordi-

ske pasunion, med en regel svarende til artikel 6 i den danske tiltrædelsesaf-

tale accepteret Schengen-reglernes forrang. 

 

Hvis den situation måtte opstå, at det følger af Schengen-reglerne, at en 

Schengen-stat skal udøve personkontrol ved indrejse fra en stat eller et om-

råde, medens det følger af reglerne for den nordiske pasunion, at der ikke 

skal udøves personkontrol, vil den pågældende Schengen-stat være forplig-

tet til at lægge Schengen-reglerne til grund og se bort fra reglerne om den 

nordiske pasunion og dermed udføre personkontrol, herunder paskontrol. 

 

 

3. Færøernes stilling i dag 
 

3.1 En del af rigsfællesskabet 

Det danske rigsfællesskab omfatter Færøerne, der således er en del af den 

danske stat. Den færøske hjemmestyreordning blev etableret ved lov nr. 137 

af 23. marts 1948 om Færøernes hjemmestyre. Ifølge lovens § 1, stk. 1, ud-

gør Færøerne inden for hjemmestyrelovens rammer et selvstyrende folke-

samfund i det danske rige. Folketinget har med hjemmestyreloven delegeret 

lovgivningskompetence og administrative beføjelser til de færøske hjemme-

styremyndigheder. Med lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myn-

digheders overtagelse af sager og sagsområder skete der en udvidelse af de 
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færøske myndigheders adgang til at overtage sager og sagsområder. Efter 

den sidstnævnte lovs § 1, stk. 2, kan de færøske myndigheder overtage alle 

sagsområder med undtagelse af statsforfatningen, statsborgerskab, Højeste-

ret, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt valuta- og pengepolitik. 

Det fremgår af samme lovs § 2, stk. 1, at det som hovedregel er de færøske 

myndigheder, der fastsætter tidspunktet for, hvornår en sag eller et sagsom-

råde skal overgå til de færøske myndigheder. Som en undtagelse bestemmes 

det i lovens § 2, stk. 2, at tidspunkterne for nogle områders overgang fast-

sættes af de færøske myndigheder efter forhandling med de danske myn-

digheder. Disse særlige områder fremgår af en liste, der er tilføjet loven 

som bilag. Som nævnt ovenfor i afsnit 1 omfatter listen blandt andet udlæn-

dingeområdet og grænsekontrollen, men også pasområdet og politiet.  

 

3.2 Færøerne og den nordiske pasunion 

Den nordiske pasprotokol og den nordiske paskontroloverenskomst er trak-

tater mellem selvstændige stater. Færøerne kan derfor ikke være kontrahe-

rende part til disse traktater. Det fremgår både af pasprotokollen og af pas-

kontroloverenskomstens artikel 14, at overenskomsten efter forhandling kan 

udvides til at omfatte blandt andet Færøerne. Denne udvidelse blev aftalt 

ved en særlig overenskomst i 1961 mellem de stater, der er kontraherende 

parter i den nordiske pasunion, se bekendtgørelse nr. 14 af 27. februar 1961 

om visse nordiske overenskomsters udvidelse til at omfatte Færøerne. 

 

3.3 Færøerne og Schengen-samarbejdet 

Selvom Færøerne er en del af den danske stat, og staten er medlem af EU, 

er Færøerne ikke en del af det danske EU-medlemskab. Færøerne er heller 

ikke selvstændigt medlem af EU. Færøerne er derfor hverken undergivet de 

forpligtelser eller nyder de rettigheder, der følger af et EU-medlemskab.  

 

Det er nævnt ovenfor i afsnit 2.2.3, at staterne Norge og Island har indgået 

en associeringsaftale med EU om deltagelse i Schengen-samarbejdet. Færø-

erne har ikke (sammen med den danske stat) indgået en sådan aftale med 

EU. 

 

Som nævnt ovenfor i afsnit 2.3 tilsluttede Danmark sig Schengen-

samarbejdet i 1996 ved en aftale med de stater, der på daværende tidspunkt 

allerede deltog i samarbejdet. Vedrørende aftalens betydning for Færøerne 

hedder det i artikel 5, stk. 1: 

 

»Bestemmelserne i denne aftale finder ikke anvendelse på Færøerne …« 

 

Det hedder endvidere i aftalens artikel 5, stk. 2:  
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»I betragtning af, at Færøerne … anvender bestemmelserne i den rejse-

ordning, der er fastlagt inden for rammerne af den nordiske pasunion, ud-

føres der ikke kontrol ved grænserne af de personer, som rejser mellem 

på den ene side Færøerne … og på den anden side de stater, der har til-

sluttet sig Schengen-konventionen og Samarbejdsaftalen med Republik-

ken Island og Kongeriget Norge.«  

 

Det fremgår af samme aftale, jf. slutaktens punkt II-1, at den først træder i 

kraft, herunder artikel 5, stk. 2, med virkning for Danmark, når en særlig 

myndighed knyttet til Schengen-samarbejdet har konstateret, 

 

 »at de regler, den [det vil sige den særlige Schengen-myndighed, red.] 

finder nødvendige for gennemførelsen af effektive kontrol- og overvåg-

ningsforanstaltninger ved de ydre grænser på Færøerne … samt de nød-

vendige kompenserende foranstaltninger, herunder benyttelse af Schen-

gens informationssystem, er trådt i kraft og er blevet effektive.« 

 

På tidspunktet for aftalens indgåelse blev den særlige Schengen-myndighed 

betegnet Eksekutivkomitéen, men dens opgaver blev efterfølgende overta-

get af Rådet i EU, se Amsterdam-traktatens protokol (nr. 2) om integration 

af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, artikel 2, stk. 1.  

 

Til brug for Rådets konstatering af, at den danske stat opfylder betingelser-

ne i blandt andet slutaktens punkt II-1, blev der for det første lavet en eva-

luering, der navnlig indebar, at de danske myndigheder meddelte en række 

oplysninger til Rådet i forbindelse med besvarelsen af et omfattende spør-

geskema vedrørende de retlige og praktiske spørgsmål i forbindelse med 

gennemførelsen af Schengen-reglerne i Danmark. Endvidere blev der gen-

nemført kontrol- og evalueringsbesøg i den danske stat inden for områderne 

for blandt andet databeskyttelse, politisamarbejde og kontrol ved de ydre 

grænser, herunder lufthavne og havne. 

 

Endelig knyttede Rådets vurdering af den danske stats opfyldelse af betin-

gelserne sig udtrykkeligt til bestemte regler i Schengen-konventionen. I 

henhold til konventionens artikel 101, stk. 4, skal hver enkelt stat, der delta-

ger i samarbejdet, til Rådet indgive en liste over, hvilke af statens myndig-

heder der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i Schengen-

informationssystemet. For hver myndighed på denne liste skal det angives, 

hvilke oplysninger den pågældende myndighed må søge og til hvilke for-

mål. Det fremgår af Schengen-konventionens artikel 108, stk. 1, at den en-

kelte stat skal udpege en central myndighed, der er ansvarlig for den natio-

nale del af Schengen-informationssystemet. Endvidere skal den enkelte stat 
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i henhold til artikel 114 i konventionen udpege en tilsynsmyndighed, der i 

overensstemmelse med den nationale lovgivning blandt andet fører uaf-

hængigt tilsyn med databasen i den nationale del af Schengen-informations-

systemet.  

 

Til brug for Rådets vurdering af, om de danske foranstaltninger i forbindel-

se med tilslutningen til Schengen-samarbejdet var tilfredsstillende, oplyste 

den danske stat vedrørende artikel 101, stk. 4-kravet, at autoriseret persona-

le i det danske politi, ved udlændingemyndigheder og ved de danske repræ-

sentationer i udlandet, der af Udenrigsministeriet er bemyndiget til at udste-

de visum, vil have adgang til at søge direkte i Schengen-informations-

systemet. Udlændingemyndighederne og repræsentationerne har dog kun 

adgang til at søge oplysninger om uønskede udlændinge, der begæres afvist 

ved grænsen, jf. konventionens artikel 101, stk. 2, sammenholdt med artikel 

96. Vedrørende den danske opfyldelse af artikel 108, stk. 1-kravet, oplyste 

den danske stat, at Rigspolitichefen er den centrale myndighed efter Schen-

gen-konventionens artikel 108, stk. 1. Til opfyldelse af artikel 114-kravet 

oplyste den danske stat, at Registertilsynet er tilsynsmyndighed efter kon-

ventionens artikel 114. Registertilsynets opgaver i den forbindelse varetages 

i dag af Datatilsynet, jf. § 1, nr. 3, i lov nr. 448 af 9. juni 2004 om ændring 

af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen.  

 

Der er i hovedtræk redegjort for de oplysninger, som den danske stat med-

delte til Rådet i Forslag nr. 221 af 10. april 1997 til lov om Danmarks til-

trædelse af Schengen-konventionen, Almindelige bemærkninger, afsnit 

3.3.4 og 3.3.6, i Lov nr. 418 af 10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af 

Schengen-konventionen, § 2, stk. 2 og 3, i Notat af 30. september 1999 om 

gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, i Danmarks tiltrædelsesaftale til Schen-

gen-konventionen i forhold til Færøerne, dokument SCH-EVAL 10 

COMIX 292 samt i Justitsministeriets reviderede redegørelse om det forbe-

redende arbejde med henblik på Danmarks indtræden i det praktiske Schen-

gen-samarbejde, se Folketingets retsudvalgs mødebilag, folketingssamling 

2000-01, Alm. del – bilag 467 (http://webarkiv.ft.dk/?/samling/20001/menu/00000002.htm). 

 

Rådet traf på ovennævnte baggrund afgørelse om gennemførelse af Schen-

gen-reglerne i de nordiske stater, heriblandt Danmark. I afgørelsens syven-

de betragtning konstaterer Rådet, at blandt andet Danmark har meddelt Rå-

det den liste over sine kompetente myndigheder og instanser, der er om-

handlet i artikel 101, stk. 4, og artikel 108, stk. 1, i Schengen-konventionen. 

Rådet konstaterer også, at Danmark i henhold til konventionens artikel 114 

har opfyldt sin forpligtelse til at udpege en uafhængig tilsynsmyndighed, 

der blandt andet fører et uafhængigt tilsyn med databasen i den nationale 

del af Schengen-informationssystemet, se i det hele Rådets afgørelse 
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2000/777/EF af 1. december 2000 om en fuldstændig gennemførelse af 

Schengen-reglerne i Danmark, Finland og Sverige samt i Island og Norge. 

 

Schengen-informationssystemet er under udvikling til en ny og mere avan-

ceret udgave, der betegnes SIS II. Denne udvikling indebærer, at kravene, 

der følger af Schengen-konventionens artikel 101, stk. 4, artikel 108, stk. 1, 

og artikel 114, på et tidspunkt vil blive flyttet fra reglerne i Schengen-

konventionen til reglerne i Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 

om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-

informationssystemet (SIS II), se rådsafgørelsens artikler, henholdsvis arti-

kel 46, stk. 8, artikel 7, stk. 1, og artikel 60. Den formelle flytning af regler-

ne vil ikke ændre på betydningen af de oplysninger, som den danske stat har 

meddelt Rådet. 

 

For så vidt angår varehandel, indeholder Schengen-konventionen som 

nævnt ovenfor i afsnit 2.2.4 særlige regler om transport af gods og varebe-

vægelser mellem Schengen-staterne. Disse regler vedrører ikke Færøerne, 

allerede fordi Færøerne som nævnt ovenfor ikke er omfattet af den danske 

stats aftale om tiltrædelse af Schengen-samarbejdet. Samhandlen mellem 

Færøerne og EU, herunder Danmark, reguleres af Aftale af 6. december 

1996 mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks re-

gering og Færøernes landsstyre på den anden side med senere ændringer. 

 

 

4. Færøernes stilling efter en overtagelse af udlændingeområdet 
og grænsekontrollen 
 

4.1 Færøerne og den nordiske pasunion 

Det fremgår af afsnit 3.2 ovenfor, at Færøerne er omfattet af den nordiske 

pasunion. Pasunionen indeholder ikke regler, der knytter særlige betingelser 

til fordelingen af sager og sagsområder mellem den danske stat og de færø-

ske myndigheder. Det fremgår dog både af pasprotokollen og af paskon-

troloverenskomsten, at de kan opsiges af enhver af de kontraherende stater. 

Pasprotokollen stiller krav om en rimelig opsigelsesfrist, medens paskon-

troloverenskomstens artikel 15, stk. 3, fastsætter opsigelsesfristen til seks 

måneder. 

  

De færøske myndigheder kan derfor som udgangspunkt overtage udlændin-

geområdet og grænsekontrollen, uden at dette har konsekvenser for anven-

delsen af den nordiske pasunions regler. 
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Det fremgår imidlertid af afsnit 2.3 ovenfor, at reglerne i den nordiske pas-

union er underordnet reglerne i Schengen-samarbejdet. Pasunionens regler 

må vige for Schengen-reglerne, i det omfang der er modstrid mellem de to 

regelsæt, eller hvis blot reglerne om den nordiske pasunion hæmmer 

Schengen-samarbejdet. Afgørende for Færøernes stilling efter en overtagel-

se af udlændingeområdet og grænsekontrollen bliver derfor, hvorledes en 

sådan overtagelse må vurderes i lyset af Schengen-reglerne, jf. straks ne-

denfor i afsnit 4.2. 

 

4.2 Færøerne og Schengen-samarbejdet 

Schengen-konventionens artikel 101 giver ikke den enkelte stat ret til frit at 

udpege de nationale myndigheder, der skal have adgang til oplysninger i 

Schengen-informationssystemet. Det fremgår af artikel 101, at staten kun 

kan udpege myndigheder med adgang til informationssystemet, som har an-

svar for grænsekontrol eller anden politi- og toldkontrol inde i staten. Myn-

digheder med ansvar for udstedelse af visum, centrale myndigheder med 

ansvar for behandling af visumansøgninger samt myndigheder med ansvar 

for udstedelse af opholdstilladelser og forvaltning af udlændingelovgivnin-

gen kan også udpeges i henhold til artikel 101, men disse myndigheder kan 

kun gives adgang til visse af de oplysninger, der er optaget i Schengen-

informationssystemet (der er navnlig tale om oplysninger om uønskede ud-

lændinge og ulovlige papirer).  

 

Det er nævnt ovenfor i afsnit 3.3, at den danske stat, som led i opfyldelsen 

af betingelserne for at Rådet kunne træffe afgørelse om den fuldstændige 

gennemførelse af Schengen-reglerne i Danmark, meddelte en række oplys-

ninger til Rådet. Disse oplysninger indgik i grundlaget for Rådets afgørelse, 

og såfremt disse oplysninger ændres, for eksempel ved at andre myndighe-

der end de af den danske stat over for Rådet oplyste skal anvende Schen-

gen-informationssystemet, forudsætter dette Rådets godkendelse.  

 

Danmark kan ikke påberåbe sig over for Rådet, at Færøerne er en del af det 

danske rigsfællesskab, og at der med en færøsk overtagelse af udlændinge-

området og grænsekontrollen blot er tale en intern ændring af kompetencer-

ne mellem myndigheder i den danske stat. Den danske tiltrædelsesaftale til 

Schengen-samarbejdet omfatter ikke Færøerne, jf. ovenfor i afsnit 3.3, og 

Færøerne er ikke omfattet af det danske EU-medlemskab. 

 

Hvis Færøerne ønsker at overtage udlændingeområdet og grænsekontrollen, 

uden at den nævnte godkendelse fra Rådet foreligger, må Rådet forventes at 

opfatte forholdet således, at grundlaget for artikel 5, stk. 2, i den danske 
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stats tiltrædelsesaftale, hvorefter der ikke skal ske personkontrol ved indrej-

se fra og udrejse til Færøerne, ikke længere er til stede.   

 

Den danske stat vil som EU-medlemsstat og part i den aftale, hvorved 

Danmark tilsluttede sig Schengen-samarbejdet, jf. ovenfor i afsnit 3.3, være 

henvist til at forhandle betydningen af de ændrede vilkår med Rådet. Så-

fremt Rådet ikke umiddelbart vil acceptere, at de færøske myndigheder ud-

øver grænsekontrol og anvender Schengen-informationssystemet, vil bort-

faldet af artikel 5, stk. 2, betyde, at Færøernes status som tredjeland i for-

bindelse med Schengen-samarbejdet slår igennem. Den danske stat vil her-

efter som alle andre Schengen-stater, herunder de øvrige nordiske stater i 

den nordiske pasunion, være forpligtet til at gennemføre personkontrol, 

herunder paskontrol, ved personers indrejse fra og udrejse til Færøerne.  

  

4.3 Sammenfattende om Færøernes stilling uden for Schengen-

samarbejdet 

Såfremt grundlaget for anvendelse af artikel 5, stk. 2, i den danske tiltrædel-

sesaftale ikke længere er til stede, vil det som anført ovenfor i afsnit 4.2 be-

tyde, at ind- og udrejse fra og til Færøerne vil blive betragtet som ind- og 

udrejse fra og til et tredjeland. Det vil i hovedtræk have følgende konse-

kvenser: 

 

-  personer, der udrejser fra Færøerne og indrejser til Danmark eller en an-

den nordisk stat, vil, hvad enten de rejser med skib eller luftfartøj, skulle 

underkastes personkontrol, herunder paskontrol, af myndighederne i den 

stat, de indrejser i  

 

-  personer, der udrejser fra Færøerne og indrejser til en Schengen-stat, der 

ikke er en nordisk stat, vil, hvad enten de rejser med skib eller luftfartøj, 

skulle underkastes personkontrol, herunder paskontrol, af myndighederne 

i den stat, de indrejser i 

 

-  personer, der udrejser fra en nordisk stat og indrejser til Færøerne, vil, 

hvad enten de rejser med skib eller luftfartøj, skulle underkastes person-

kontrol, herunder paskontrol, af myndighederne i den stat, de udrejser fra  

 

-  personer, der udrejser fra en Schengen-stat, der ikke er en nordisk stat, og 

indrejser til Færøerne, vil, hvad enten de rejser med skib eller luftfartøj, 

skulle underkastes personkontrol, herunder paskontrol, af myndighederne 

i den stat, de udrejser fra.  
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I de nævnte situationer vil det være uden betydning for gennemførelsen af 

personkontrollen, om den enkelte person er færing, det vil sige en person, 

der har dansk statsborgerret og er hjemmehørende på Færøerne, jf. den fæ-

røske hjemmestyrelovs § 10, er statsborger i Danmark eller en anden nor-

disk stat, er statsborger i en Schengen-stat eller er statsborger i en stat, der 

hverken er en nordisk stat eller en Schengen-stat. Kontrollens omfang og in-

tensitet vil dog være forskellig alt afhængig af, om den enkelte person har 

ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, eller om personen i forhold 

til Schengen-reglerne må betragtes som tredjelandsstatsborger. Personer i 

den førstnævnte kategori underkastes alene en minimumskontrol, medens 

personer i den sidstnævnte kategori underkastes en indgående og grundig 

kontrol. Færinger vil som nævnt ovenfor blive betragtet som tredjelands-

statsborgere. 

 

Hvorledes personer, der udrejser fra en Schengen-stat, hvad enten denne 

stat er en nordisk eller en ikke-nordisk stat, skal behandles ved ankomst til 

Færøerne, vil afgøres af de gældende færøske regler. 

 

De færøske myndigheder har ikke i dag adgang til at indberette til eller søge 

oplysninger i Schengen-informationssystemet (SIS). Det samme gør sig 

gældende for visuminformationssystemet (VIS). Denne situation vil ikke 

ændre sig, hvis grundlaget for anvendelse af artikel 5, stk. 2, i den danske 

tiltrædelsesaftale bortfalder. Hvis de færøske myndigheder skal have ad-

gang til de nævnte systemer, vil det forudsætte en aftale herom med EU. 

 

Indførsel og udførsel af varer til og fra Færøerne fra og til EU reguleres af 

Færøernes handelsaftale med EU, og det vil ikke berøre denne aftale, hvis 

artikel 5, stk. 2, i den danske tiltrædelsesaftale til Schengen-samarbejdet ik-

ke længere finder anvendelse. 

 

 

5. Indirekte konsekvenser af at grundlaget for anvendelse af ar-
tikel 5, stk. 2, i den danske tiltrædelsesaftale bortfalder 
 

En angivelse af, hvilke indirekte konsekvenser et bortfald af grundlaget for 

anvendelse af artikel 5, stk. 2, i den danske tiltrædelsesaftale til Schengen-

samarbejdet kan forventes at få for Færøerne, beror i vidt omfang på en po-

litisk og økonomisk vurdering. I denne vurdering må blandt andet indgå en 

bedømmelse af, i hvilken grad personkontrollen mellem Færøerne og resten 

af det danske rige og personkontrollen mellem de øvrige nordiske stater og 

Schengen-staterne vil blive set som en belastning for det færøske erhvervs-

liv og i det hele taget for personer, der er bosat eller ønsker at bosætte sig på 
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Færøerne. Forhandlinger med EU om en aftale om at lade Færøerne være 

omfattet af Schengen-samarbejdet vil kunne betyde, at EU ønsker at     

(gen-)forhandle andre aftaler, som Færøerne i dag har med EU. 

 

 

 

 

 

Åbyhøj, den 31. oktober 2012 

 

 

 

 

Jens Hartig Danielsen 
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Bilag 1 
 

Kommissorium af 1. oktober 2012: 

 
1. Der ønskes en kort summarisk redegørelse for hvem er med i Schen-

gen samarbejdet, og hvad det består af. 

 

2. Der ønskes en kort summarisk redegørelse for den nordiske pasuni-

on, og hvad den består af. 

 

3. Der ønskes en uddybning af en evt. regelkonflikt mellem Schengen 

samarbejdet og den nordiske pasunion, og hvorledes det løses. 

 

4. Der ønskes en redegørelse for Færøernes stilling i forhold til Schen-

gen samarbejdet, og hvad der er aftalt i den forbindelse. 

 

5. Der ønskes en redegørelse hvilke konsekvenser det vil have for Fæ-

røerne, såfremt vi udtræder af det samarbejde, vi i dag har med 

Schengen, og hvorledes vores stilling så bliver i forhold til den nor-

diske pasunion, bl.a. 

 

a. Hvorledes personer skibe, luftfartøjer eller gods fra Færøerne 

vil stilles ved ankomst til en dansk, eller anden nordisk, græn-

sekontrol. 

b. Hvorledes personer skibe, luftfartøjer eller gods fra Færøerne 

vil stilles ved ankomst til en grænsekontrol i et Schengen land 

uden for Norden. 

c. Hvorledes personer skibe, luftfartøjer eller gods fra Schengen 

(sondret mellem inden og udenfor Norden) vil  blive behandlet 

ved ankomst til Færøerne. 

d. Hvilke on-line oplysninger vi ikke længere vil levere til 

Schengen samarbejdet, og hvilke oplysninger vi ikke længere 

vil få fra Schengen. 

e. Andre konsekvenser. 

 

6. Kan der forventes at være nogle indirekte konsekvenser for Færøerne 

ved at stå udenfor Schengen samarbejdet.  


