
Fylgiskjal 1: Stuttur samandráttur av innkomnum ummælum 
(Ummælisskjal) 

 

 

Uppskotið til Stjórnarskipan Føroya varð lagt til almenna hoyring ólavsøkudag 2017 við ummælisfrest til 25. 
august 2017. 

Inn komu 124 ummæli. 16 av hesum vóru frá samkomum og áhugafelagsskapum. 5 frá lands- og 
statsmyndugleikum. Restin, 103, vóru frá einstaklingum. Ongin kommuna ella kommunufelagsskapur sendi 
inn ummæli. 

      

Ummælisevnið   Bls. í 
ummælis-
skjalinum 

Stuttur samandráttur av tí sum ført verður fram 

§ 1, stk. 6 Fólkaatvøða um 
sjálvstøðugt Føroyar 

41, 53, 83, 145, 
172, 175 og 
243. 

Fleiri ymiskar viðmerkingar eru. Havt verður á 
lofti, at kravið, um at 50 prosent av fólkinum 
greiðir atkvøðu á fólkaatkvøðu, er ov lágt. Tá ið 
talan er um eitt so grundleggjandi mál, eigur kravið 
at vera hægri. Eisini eigur ein serstakur meiriluti 
heldur enn vanligur meiriluti at ráa. Á 
fólkaatkvøðum um framtíðarstøðu Føroya vilja 
føroysk lesandi í Danmark eisini sleppa at greiða 
atkvøðu, tí tey halda seg vera ein óloysiligan part av 
føroyska fólkaræðinum. 
 

§ 4 Ímyndir og mál 57, 89, 260, 
261, 325 og 
335.  

Viðmerkingarnar fevna um fleiri lutir. Tað er 
neyðugt at víðka greinina til eisini at staðfesta, at 
vit hava egnan tjóðardans, egnan tjóðbúna, egnan 
tjóðarítrótt, egnan tjóðfugl og egna tjóðarblómu. 
Eisini átti at verið ásett í stjórnarskipanini, at 
okkara flagg, skjaldarmerki og tjóðsangur ikki 
kunnu broytast. 
Tað verður eisini víst á, at tað eigur at verða lagt 
afturat, at føroyskum máli eigur at vera veitt bestu 
kor í skúlaverkinum, og at ólavsøkudagur skal 
nevnast ítøkiliga sum okkara tjóðardagur.  
Henda greinin skal eisini staðfesta, at føroyskt 
teknmál er talumál hjá deyvum.  
Tað verður eisini nevnt, at tað er ein avmarking at 
nevna føroyskt sum tjóðarmál, tí fleiri borgarar í 
Føroyum brúka eitt annað móðurmál.  
 

§ 5 Rættindi og verja 107 og 305. Tað verður ført fram, at almennir myndugleikar 
eiga at ansa eftir ikki at ómynduggera borgaran í 
sínari tráan eftir at verja rættindini hjá borgarunum. 
Eisini verður spurningur reistur við, hví bara nøkur 
einstøk sosial- og mentanarlig rættindi verða tikin 
við so sum skúli, sosial trygd og familja? Rætturin 



til javnbjóðis heilsu og/ella heilsutænastur skuldi 
eisini verið nevndur í hesari greinini.   
 

§ 7 Javnstøða 285. Ein viðmerking er um, at verandi orðing er ov 
avmarkandi. Skotið verður upp at stytt greinina til 
“Øll fólk eru javnsett” ella at víðka hana til eisini at 
fevna um kynsligan samleika og trúgv. 
 

§ 8 Rætturin til lív 167 og 301. Øðrumegin verður víst á, at tað er neyðugt, at 
stjórnarskipanin viðurkennir rættin hjá ófødda 
barninum frá gitnaði, á jøvnum føti við mammuna. 
Hinumegin verður spurningur settur við, um 
verandi orðing ikki útihýsir einum komandi kjaki 
um aktiva deyðshjálp og fría fosturtøku?  
 

§ 10 Bústaður og samskifti 67. Tað eigur at standa, at tað ikki er loyvt at byggja 
moskur og tílíkt í Føroyum. 
 

§ 11 Ognarrættur 59 og 343. Spurningur verður reistur við, hvat tað meinast við, 
at “ognarætturin er friðhalgaður”, tá ið tað ber til at 
gera seg inn á ognarrættin við lóg? 
 
Orðingin skal eisini herðast. Skotið verður upp, at 
heldur enn at lata fult endurgjald fyri ognartøkur, so 
skal heldur latast tvífalt endurgjald fyri ognartøku. 
 
Tað átti eisini at staðið, at endurgjaldið skal vera 
tað sama uttan mun til, hvar tú ert staddur í 
Føroyum. 
 

§ 12 Trúgv og kristnitrúgv 
 
 

19, 43, 45, 47, 
49, 53, 67, 71, 
79, 81, 91, 99, 
103, 119, 121, 
131,  135, 137, 
139, 141, 143, 
147, 149, 151, 
155, 163, 165, 
177, 183, 185, 
187, 189, 191, 
237, 261, 277, 
287, 291, 293, 
303, 311, 313, 
317  og 339. 

Rættiliga nógvar viðmerkingar eru um, at orðingin 
um støðuna hjá kristindóminum í okkara samfelag 
er ov veik og ógreið. Nógv vilja hava, at tað stendur 
púra greitt, at Føroyar eru ein kristin tjóð. 
Kristindómur er okkara grundarsteinur, og okkara 
samfelag skal byggja á tað. Tað verður heldur ikki 
mett, at aðrar trúgvir skulu javnsetast við 
kristnitrúnna.  
Tað verður nevnt, at tað skal standa ítøkiliga, at 
trúgvin skal ikki gera seg inn á almenna friðin, 
landaskil og siðalag. Tað skal heldur ikki vera loyvt 
at prædika ein boðskap, sum eggjar til harðskap og 
yvirgang. Fleiri gera vart við, at leggjast skal 
áherðsla á, at hugsjónir, ið eggja til harðskap og 
mótvirka fólkaræðinum, skulu ongan rætt hava at 
virka í landinum. Islam skal bannast, tí hon er ein 
harðrend religión og lærir muslimar, at teir eiga at 
fremja yvirgangsálop. Ótti er eisini fyri, at 
muslimar við verandi stjórnarskipanarorðing kunna 
útrudda okkum, sum her búgva. Eisini gevur 
verandi orðing muslimum møguleika at byggja 
moskur.  



Tað eru eisini viðmerkingar, ið vísa á, at tað er 
skeivt at geva kristindóminum og fólkakirkjuni eina 
serliga støðu. Tað verður havt á lofti, at 
fólkakirkjan ikki skal gera átøk í almenna rúminum, 
sum elva til at aðrar fatanir av kristindóminum 
verða niðurlagaðar. 
Tað verður eisini skotið upp, at tað skal standa í 
stjórnarskipanini, at ateistar ikki skulu forfylgjast.  
 

§ 17 Vinna og arbeiði 343 Mælt verður til at víðka greinina til eisini at standa, 
at øll eiga rætt at ogna sær jørð. Hetta er neyðugt at 
fáa við, tí í dag kunnu bert tey, sum frammanundan 
eiga jørð ogna sær meira jørð. 

§ 18 Skúli 93 og 131 Tað verður sæddur ein ávísur vandi í, at foreldur 
sjálvi kunnu taka ábyrgd av undirvísingini. Hetta 
kann hava við sær, at tað verður truplari at integrera 
útlendsk børn í føroyska samfelagið, tí tey ikki fáa 
somu atgongd til føroyskt mál og mentan. 
Eisini verður skotið upp at broyta sjálva orðingina 
“... men dygdin skal vera eins góð og tann, ið tað 
almenna bjóðar til “eins góð ella betri og tann,...”. 
 

§ 19  Sosial trygd   29, 273, 285 og  
291. 

Mælt verður til at víðka greinina til eisini at fevna 
um hóskandi bústað og rættin til eftirløn ella 
pensjón. 
Gjørt verður eisini vart við, at orðingin “Landið 
skal hava umsorgan fyri, at øll fáa virðilig ellisár” 
stendur ikki mát við veruleikan í dag, eftir at 
kommunurnar yvirtóku eldraøkið.  
 

§ 20   Familjan 43 og 291 Skotið verður upp, at tað verður skrivað, at  
hjúnalagið skal fevna um mann og konu. Eisini 
eigur tað at standa, at eingi børn skulu vaksa upp í 
fátækradømi. 
 

§ 21 Inniløgurættindi 175 og 329. Tað stendur ikki nóg greitt í tekstinum, at øll hava 
rætt til inniløgu á landi. Sum er í dag, hava vit 
skipanir, sum greitt siga, hvussu rættindi og 
lunnindi liggja til jørðina, og hetta eigur at halda 
fram. 
Tað er eisini neyðugt at staðfesta, at grind skal 
býtast í heimapartar og bert heimapartar. Hetta er 
tann besti og mest rættvísi mátin og vil styrkja 
okkara støðu í mun til grindadráp í altjóða høpi.   
 

§ 22 Hvørsmansrættur 73, 157, 167,  
321, 341 og 
343.  

Fleiri ymiskar viðmerkingar. Skotið verður upp at 
strika orðingina fullkomiliga, tí hetta gongur alt ov 
tætt at ognarrættinum, sum verður mettur at vera 
friðhalgaður. 
 
Onnur halda, at greinin  eigur at verða víðkað til 
eisini at fevna um fjøru, og eisini er neyðugt at 



nevna innangarðs jørð og bø. Tað verður eisini 
skotið upp, at tað skal leggjast afturat, at føroyingar 
eiga rætt at ferðast í haga uttan álagt gjald. 
 
Víst verður eisini á, at verandi orðing er í stríð við 
verandi lóg. Tað verður funnist at, at einans ein 
partur av girðingarlógini er tikin við í hesa grein. Í 
Føroyum er eingin almenningur, alt er 
matrikkulerað, og verður nýtt av ognarum og 
festarum. Mælt verður eisini til at lata 
girðingarlógina fáa frið, tí hon verjir náttúruna, 
jarðarteigin, ferðamannin, drekkivatnið o.a. 
 
Onnur mæla til, at greinin um frítt at ferðast í haga 
verður tikin burtur, tí tað má vera upp til tann, sum 
eigur ella varðar av haganum, sum gevur loyvi til, 
um fólk kann fara í hagan. 
 

§ 23 Óðalsjørð og landsjørð 329 og 344. Mælt verður til, at henda greinin fellur burtur.  
 
Onnur skjóta upp, at um landsjørð skal einskiljast, 
so eigur hetta ikki at verða sent til fólkaatkvøðu, tí 
hetta hevur bara stríð við sær. 
 
Rættast er eisini at strika orðingina ”við lóg kunnu 
ásetast reglur um stødd á óðalsjørð”, tí óðalsjørðin 
er ogn hjá vanliga borgaranum, og er tí fevndur av 
ognarrættinum, sum verður sagdur at vera 
friðhalgaður. 
 

§ 24 Tilfeingi 65, 107, 129, 
167, 169, 191, 
245, 257, 281, 
289, 291, 317,  
321, 327, 329 
og 331. 

Nógvar viðmerkingar eru um, at orðingin “fólksins 
ogn” skal inn í greinina fyri orðingina “landsins 
ogn”. Mælt verður eisini til, at hugtakið fólksins 
ogn eisini skal fevna um kolveltni, landsjørð, 
sjófeingi, náttúrtilfeingi, firðir, áir og fossar. 
Skotið verður upp, at tað stendur meira ítøkiligt, at 
allir borgarar skulu hava javnbjóðis rætt til 
vinnuliga nýtslu av náttúrutilfeingi tjóðarinnar. 
Eisini verður áherðsla løgd á, at tað er 
týdningarmikið at útluta rættindini regluliga við 
einari tíðaravmarking, har marknaðurin sjálvur 
ásetur gjaldið.   
Einstakar viðmerkingar eru um, at tilfeingið kann 
bara avhendast privatum, um ein fólkaatkvøða 
hevur verið áðrenn, at tað privata eisini skal taka sín 
lut í mun til at umsita á sjálvberandi hátt og við 
umsorgan fyri umhvørvinum, og  
tilfeingisbúskapurin skal grannskoðast og lýsast av 
landsgrannskoðanini.  
Fleiri viðmerkingar eru eisini um, at atlit skulu í 
størri mun takast at umhvørvinum í mun til at 
gagnnýta tilfeingi. Tað verður skotið upp, at 



umhvørvið fær sína egnu grein í stjórnarskipanini. Í 
greinini átti at staðið nakað um dálking, nátturvernd 
burðardyggleika, orku og náttúruvernd. 
 

§ 27 Skipan av dómsvaldi 51 og 93. Tað er neyðugt, at stjórnarskipanin tekur størri atlit 
at, at dómsvaldið verður verandi óheft – eisini eftir 
eina møguliga loysing. Hetta kann gerast við at seta 
serlig krøv til dómarar, sum virka í Føroyum. 
Onnur halda, at landið er ov lítið til at yvirtaka 
rættarskipanina.  
Ein viðmerking er um, at tað verður ikki mett at 
vera rætt, at dómarar skulu hava eina serliga støðu í 
mun til onnur, tá ið tað kemur til fráfaringaraldur. 
 

§ 33 Løgtingsval 65, 93, 145, 155 
og 169.  

Víst verður á, at tað ikki er rætt at avmarka talið av 
løgtingslimum til í mesta lagi 33 – ein møguleiki 
kundi verið eitt rásarúm millum 33 og 40, tengt at 
fólkatalinum.  
 

§ 34 Frest fyri løgtingsvali 65, 93, 125 og 
169. 

Tað verður skotið upp, at Løgtingið altíð situr alt 
valskeiðið. Hetta merkir at valskeiðið altíð er fýra 
ár, og val ikki kann útskrivast í úrtíð. 
Tað verður eisini mett, at seks vikur er ov leingi at 
føra valstríð. Millum tríggjar og fýra vikur er nóg 
mikið. 
 

§ 40 Nevndir 65 Í ásetingini um nevndarfundir í Løgtinginum eigur 
at standa, at teir eiga at vera almennir – og ikki bara 
kunnu vera almennir, sum verandi orðing sigur.   
 

§ 41 Sømdir løgtingsfólks 156 Orðingin “takast á búri” er torskild og eigur at 
broytast. 
 

§ 44 Løgmansval 94 Spurningur verður settur við, um tað er rætt, at 
løgtingsformaðurin hevur so týðandi leiklut í mun 
til at finna samráðingarleiðaran eftir eitt 
løgtingsval. 
 

§ 48 Fíggjarætlan 31 Greinin er ov veik, ófullfíggjað og illa orðað. 
Skotið verður upp at innføra orðingina frá 
Stýrisskipanarlógini, har tað er ásett, at eingin 
útreiðsla má verða goldin uttan heimild er í henni í 
fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg.  
 

Fólkaatkvøðukrav 25 og 145. Millum 10 og 30 prosent av fólkinum eiga at kunna 
krevja eitt mál á fólkaatkvøðu.  
 

Málsligar rættingar 21 og 27 Fleiri viðmerkingar snúgva seg um málburð og 
rættlestur. 
 

Heildarviðmerkingar um uppskot-
ið 

33, 39, 55, 61, 
63, 69, 87, 95, 

Ein rúgva av viðmerkingum snúgva seg um ein 
yvirskipaðan hugburð til sjálvt málið um eina 



101, 105, 109, 
133, 153, 169, 
171 173,  179, 
193, 195, 239, 
243, 247, 249, 
253, 259,  263, 
265, 267, 269, 
283, 295,  309, 
315, 319 og 
335. 

stjórnarskipan í Føroyum. Nógv vísa á, at 
stjórnarskipanin er óneyðug, tí vit hava eina 
grundlóg. Hon verður rópt ósaklig, í stríð við 
verandi støðu, óseriøs og tendensiøs.   
Onnur halda, at hon skal bíða til, at vit ætla okkum 
at loysa frá Danmark. Eisini verður nevnt, at tað 
hevði verið frægari at brúkt orkuna at endurskoða 
heimastýrislógina.  
Tað verður ikki mett rætt at brúka flaggdagin til 
atkvøðudag. Løgmaður verður í fleiri førum biðin 
um at taka málið aftur, tí ein tannleys stjórnarskipan 
er ikki verd at leggja fyri fólkið. Sagt verður eisini, 
at tað er trupult at taka støðu, tá ið almennar og 
serligar viðmerkingar ikki eru við. Almennu- og 
serligu viðmerkingarnar verða mettar neyðugar at 
hava við í einum so týðandi máli. 
Stjórnarskipanin verður mett at vera ov long og ov 
ítøkilig. Eisini verður skotið upp, at verandi 
stjórnarrættarliga støða ítøkiliga skal staðfestast í 
stjórnarskipanini.   
Onnur halda, hon er eitt neyðugt stig, og at tað er 
gott, at hon staðfestir okkara sjálvsavgerðarrætt. 
Eisini verður havt á lofti, at bæði fólka- og 
miðnámskúlar eiga at hava evnisdagar um hetta 
stórmál.  
Aðrar viðmerkingar eru, at vit eiga annaðhvørt 
ongar kommunur at hava ella at skerja talið 
munandi. At borgarstjórar ikki kunnu sita í 
Løgtinginum, at notatskyldan hjá almennu 
fyrisitingini skal herðast, og alment innlit skal latast 
í øll mál.  
 

Trygd í landinum 45 Tað er neyðugt at orða í stjórnarskipanini, at 
Føroyar er eitt trygt land, og at vit eiga at vera á 
varðhaldi ímóti ideologium, sum eggja til harðskap 
og yvirgang. 
 

Kynsneutral heiti 75, 189, 251 og 
285.  

Fleiri viðmerkingar eru um málið. Eitt nú verður 
lagt upp til, at heitini løgtingsformaður, løgmaður 
og floksformaður gerast meira kynsuttanvelta. 
Eisini verður víst á, at tað er týdningarmikið, at tað 
verður samljóð millum kynsuttanveltaða málburðin 
í stjórnarskipanini og so í vanliga lógarverkinum 
annars.  
 

Avmarkingar í rætti hjá seyði 77 Ein viðmerking er um, at tað er neyðugt at fáa eina 
orðing um rættin hjá fólki mótvegis seyði. Seyður 
hevur í dag allan rættin, og tað elvir til stórar 
trupulleikar og ósemjur í bygdum øki. Trupulleikin 
kann loysast við at vera nevndur í stjórnarskipanini. 
 



Útjaðaratænastur 85 Tað eigur at standa, at útjaðaranum skal tryggjast 
somu rættindi sum meginøkið. Hetta hevði tryggjað 
eina fjølbroytta búseting í Føroyum. 
 

Rætt til reint drekkivatn 127 Tað er neyðugt at staðfesta, at borgarar landsins 
altíð skulu hava atgongd til ella rætt til reint 
drekkivatn. Í fleiri londum er henda neyðuga 
atgongd seld fleirtjóða fyritøkum.  
 

Gegni 181 Tað er neyðugt at hava ásetingar um reglur og 
mannagongdir fyri gegni í stjórnarskipanini. 

Serstakt gjald at koyra eftir 
landsvegum 

275 Tað eigur at verða ásett, at tað ikki er loyvt at 
krevja serstakt gjald frá borgarunum fyri at koyra 
eftir vegakervinum hjá landi og kommunum, tá ið 
lánini eru útgoldin. Henda grein skal tryggja, at 
politiski myndugleikin ikki ger mismun á 
landafrøðiligum økjum í landinum.  
 

Skylda hjá útlendingum at tillaga 
seg 

333 Tað eigur at standa í stjórnarskipanini, at tað er ein 
treyt, at útlendingar, sum flyta til Føroya, skulu laga 
seg til føroysk virði. 
 

Trygd fyri samskifti 299 Samskifti eigur at fáa eina serstaka grein í 
stjórnarskipanini. Samskifti er ein hornasteinur 
undir okkara samfelag, og tí er neyðugt at tryggja 
øllum borgarum møguleika fyri at samskifta. 
 

 


