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Viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um upphavsrætt 
 
I 
Hesar viðmerkingar eru gjørdar við tí í huga, at ein lóg um upphavsrætt skal vera til so lítlan ampa fyri 
virksemið hjá almennu søvnunum sum tilber - serliga virkseminum, ið er knýtt at varðveitslu og miðling - 
uttan at hetta tó skal ganga áhugamálunum hjá upphavsmanninum til hugverk ov nær. Søvnini virka sum 
kunnugt eftir endamálsorðingum í teimum ymsu lógunum, ið eru galdandi fyri tey.  
 
Tað tykist eisini, sum at atlit eru tikin til hetta í uppskotinum til lógtingslóg um upphavsrætt, sum er sent 
til hoyringar, í og við at tað eisini verður gjørt vart við mentanarliga og samfelagsliga áhugan í 
upphavsrættarspurninginum. 
 
Í hesum sambandi er skilagott at skilja ímillum teir partar av virkseminum hjá søvnunum, sum snúgva 
seg um ávikavist ger av eintøkum (t.d. til at tryggja varðveiting í sambandi við nýtslu, eitt nú verja móti 
sliti), ger av eintøkum ella avriting til miðling t.d. á heimasíðu, trygdaravriting (til langtíðargoymslu), 
avriting til brúkarar og almannakunngering t.d. á prenti, á heimasíðu ella sum framsýning. 
 
Goyming hevur týdning fyri varðveiting og at tryggja atgeingi til upplýsingar og kunning nú og komandi.  
Goyming kann eisini merkja avmarkað atgeingi ella at atgeingi ikki verður játtað, fyrr enn eitt 
goymingartíðarskeið er runnið. 
 
Miðling fevnir um alt frá at gera vart við verkið, flokka tað, finna tað fram, læna tað út, sýna tað fram, 
avrita tað, almannakunngera tað o.s.fr. 
 
Viðv. almannakunngering er at siga, at søvnini sjálvandi eiga at virða upphavsrættin, tá talan er um vard 
verk, ikki minst um almannakunngering kann hava við sær fíggjarligt tap fyri upphavsmann ella útgevara. 
Til almannakunngering av vardum verki krevst loyvi frá upphavsmanni. Havast skal í huga, at í einstøkum 
førum kann vera trupult at avgera, hvør er upphavsmaður ella at fáa fatur á viðkomandi. Tað er vert at 
gera sær metingar um, hvussu farast kann fram, tá ið talan er um “harraleys” vard verk. 
 
Spurningurin um at almannakunngera á internetinum og um verk ella tilfar, sum er almannakunngjørt 
har, er tó av eitt sindur øðrum slag, sum vit fara at koma eitt sindur inn á seinni. 
 
II 
Í Artikkul 5 Undtagelser og indskrænkninger í Infosoc-direktivinum hjá ES eru m.a. í pkt. 2 c) ásetingar 
um, at limalondini kunnu gera avmarkingar í upphavsrættinum viðvíkjandi gerð av eintøkum, tá talan er 
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um: “ særlige reproduktionshandlinger, som foretages af offentligt tilgængelige biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner eller museer, eller af arkiver, og som ikke har til formål at opnå direkte eller 
indirekte økonomiske eller kommercielle fordele.” 
 
Hóast vit sum ikki-limaland í ES ikki koma undir hesar reglur, so mæla vit til at hava tær í huga og taka 
tær við í fyrireikingina av eini føroyskari lóg um upphavsrætt. 
 
Tað týdningarmesta sæð í mun til virksemið hjá søvnunum eru avmarkingarnar í upphavsrættinum og so 
spurningurin um gjald ella endurgjald fyri nýtslu og/ella almannakunngering av vardum verkum. 
 
Í viðmerkingunum til kapittul 2 s. 32-33 verður sagt, at “Avmarking í upphavsrættinum merkir í 
høvuðsheitum undantak frá einkarættinum, sum er ásettur í § 2 og í einstøkum førum eisini undantak 
frá droit moral í § 7.  
 
Upphavsrættarverjan verður avmarkað fyri at lætta um atgongdina til nýtslu av vardum verkum. 
Mentanarligi og samfelagsligi áhugin í upphavsrættarspurningum hevur við sær, at reglan um einkarætt í 
§ 2 ikki kann standa einsamøll. Ásetingarnar um margfalding til egið brúk, um nýtslu og endurgeving eru 
tær mest umráðandi avmarkingarnar í einkarættinum.” 
 
Í § 15 verður ásett, at einstaklingar kunnu gera eintøk av útkomnum verkum at nýta til egið brúk.  
Í viðmerkingunum til hesa grein verður staðfest á s. 36, at “ Løgfrøðiligir persónar hava ikki atgongd til at 
margfalda ella framleiða eintøk sambært hesi áseting.” Og so verður lagt aftrat, at “Løgfrøðiligir 
persónar, tað veri seg stovnar ella virki, eiga at hava avtalu við upphavsrættarfelagsskap um margfalding 
og framleiðslu av vardum tilfari.” Sama verður sagt í viðmerkingunum á s. 39 um løgfrøðiligar persónar, 
sum mugu hava serliga avtalu um nýtsluna (t.d. at gera eintøk) og rinda fyri hana. 
 
Tað eigur at nevnast her, at almennu søvnini eru í eini serstøðu, og tí sum høvuðsregla ikki eiga at hava 
serligar avtalur við upphavsrættarfelagsskap um margfalding og framleiðslu av vardum tilfari. Eitt nú 
verður rindað bókasavnsgjald fyri útlán av tí tilfari, sum bókasøvnini hava á hyllunum eftir føroyskar 
høvundar, týðarar, prýðarar v.m.  
 
 
Í hesum sambandi er tað skilabest at halda seg til grundreglurnar um hetta í galdandi Bekendtgørelse nr. 
876 frá 28. november 1997 om arkivers, bibliotekers og museers adgang til at fremstille eksemplarer af 
litterære og kunstneriske værker m.v. som ændret ved anordning nr. 1003 af 11. december 2001. 
 
 
Mælt verður tí til, at ein kunngerð lík hesari verður gjørd samstundis sum nýggj føroysk lóg um 
upphavsrætt verður sett í gildi. 
 
Í tí sambandi átti Mentamálaráðið at hugt at dagførdu donsku lógini um upphavsrætt, serliga § 16, 16a 
og 16b. Umhugsað eigur at verða at fáa tær har nevndu ásetingarnar við í lógina ella kunngerðina. 
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Í § 16 verður ásett, at landsstýrismaðurin ásetur í kunngerð neyvari reglur um nýtslu av vardum verkum. 
Á s. 41 verður upplýst, at “Kunngerðin fer at hava reglur um almenn søvn og søvn, sum virka sambært 
almennari góðkenning, m.a. um framleiðslu av eintøkum av verkum, sum eru í varðveitslu í savninum. 
Talan verður ikki um heimild at avrita verk, men um at framleiða eintøk til nýtslu hjá savninum, sum tó 
ikki má nýtast í vinnuligum høpi.” 
 
Ein spurningur til hetta brotið kundi verið, hvør munnur er á “avrita verk” og “framleiða eintøk”? Kanska 
verður her verður hugsað um ávikavist talgild verk og fysisk verk?  
 
Eftir viðmerkingunum á s. 41 at døma, so fer at verða loyvt at gera fleiri eintøk av bæði talgildum og 
fysiskum verkum “er hetta neyðugt í mun til varðveitslu av skyldueintøkum”.  
 
Nevnt verður eisini á sama stað í viðmerkingunum, at Landsbókasavnið kann heita á kringvørp um at 
framleiða og lata upptøkur til varðveitslu, og hetta meina vit eisini er ein skilagóð áseting.  
 
III 
Í § 23, Stk. 2 er orðingin henda: “Loyvt er at geva atgeingi til skjøl, sum eru avhend til eitt alment 
skjalasavn, tó er tað ein treyt, at ásetingarnar um atgeingi í skjalasavnslógini verða hildnar.” 
 
Í viðmerkingunum til hetta stk. verður hetta nágreinað á s. 48 við hesum orðum:  “Lógin um 
upphavsrætt er ikki forðing fyri, at atgeingi verður givið til skjøl, sum eru avhend til eitt alment 
skjalasavn, tó við teirri treyt, at ásetingarnar í skjalasavnslógini um atgeingi verða hildnar. Tá talan er um 
privat savnindi, kann loyvi bert verða givið til gjøgnumgongdar á staðnum, t.e. at loyvt er ikki at útflýggja 
avrit av privatum savnindum. “ 
 
Í savnshøpi kann júst henda seinasta orðingin tykjast rættiliga ørkymlandi, tí eitt nú Landsbókasavnið og 
ivaleyst onnur søvn eisini, taka inn savnindi, sum mugu koma undir hugtakið privat savnindi, og orðingin, 
at “loyvt er ikki at útflýggja avrit av privatum savnindum”, um hon stendur einsamøll, kann gerast ein 
stór forðing fyri eitt nú gransking og miðling, og átti tí ikki at staðið soleiðis orðað í viðmerkingunum.  
 
Er talan í hesum føri um savnindi, ið ikki vanliga eru atgongd, soleiðis sum umrøtt í § 10 í Kunngerð nr. 
117 frá 5. juli 1995 um almenn savnindi og virksemið hjá Føroya Landsskjalasavni, so er støðan kanska 
ein onnur. Men havandi í huga § 11 í somu kunngerð, so skuldu viðurskiftini verið rættiliga greið, tá talan 
er um at brúka savnindi, ið ikki eru alment atgongd, nevniliga at brúkarin, ið hevur fingið loyvi at brúka 
savnindi, kann lata tilfarið avrita, men ikki uttan loyvi flyta víðari ella almannakunngera avritið, soleiðis 
sum nevnt er í omanfyri nevndu grein í kunngerðini. Hetta er eisini sama mannagongd, sum verður nýtt 
viðvíkjandi skjalasavnindum á Landsbókasavninum, og reglurnar kundu tí verið tær somu fyri privat 
savnindi, tí við teimum avmarkingum, sum til eina og hvørja tíð og í hvørjum einstøkum føri eru settar 
við atgeingi og verju av eitt nú persónsupplýsingum og móti at órógva friðin hjá einstaklingum. 
 
Vit mugu ganga út frá, at søvnini kunnu taka avrit til egna nýtslu, t.d. til varðveiting, framsýningar v.m. 
solongi tey halda tær vanligu reglurnar fyri slíkt virksemi. Í hesum sambandi kundi tað eisini verið 
viðkomandi at víst til Code of Ethics for Museums hjá UNESCO felagsskapinum ICOM, sum eru týddar til 
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føroyskt á  http://www.savn.fo/00410/00413/. Hesar reglur eiga formliga at verða settar í gildi í 
Føroyum. 
 
Vanlig siðvenja er, at verða verk, sum ikki eru útgivin ella almannakunngjørd, latin søvnunum, t.d. skjøl 
og handrit (burtursæð frá skjølum hjá tí almenna), so er tað upp til søvnini at kunna lataran um, at 
handanin er endalig, um ikki annað er avtalað, smb. eisini § 38 í umrødda uppskoti til lóg um 
upphavsrætt. Tað verður tá upp til søvnini, viðhvørt í samráð við latara, at taka støðu til skráseting, 
varðveitslu, atgeingi og miðling av hesum í samsvar við tær reglur, sum eru galdandi fyri savnsvirksemi.     
 
IV 
Til tey 4 brotini í viðmerkingunum á s. 41-42, har fyrsta brotið byrjar við “Søvnini hava týdningarmiklan 
leiklut...” kunnu gerast hesar viðmerkingar. 
 
a. 
Í fyrsta broti verður tosað um at framleiða eintøk av trygdarávum, og at tað bert fer at verða loyvt at 
framleiða so nógv eintøk, sum eru neyðug til tess at røkja hesi áhugamál. Ein spurningur her er, hvussu 
“av trygdarávum” skal skiljast, - trongt ella í víðari merking. Verður orðingin tulkað avmarkandi, kann tað 
verða til ampa fyri vanliga virksemið hjá søvnunum, soleiðis sum hetta er ásett í endamálsorðingunum 
fyri søvnini. 
  
T.d. kann í onkrum føri vera talan um vart verk, sum er útselt ella ikki fæst á annan hátt og kanska er til í 
so fáum eintøkum, at brúk av verkinum kann gera, at tað ferst. Í tí førinum má tað vera gjørligt t.d. at 
gera eintøk um neyðugt eisini til útláns, um so er at  upphavsmaður ikki hevur fíggjarligt tap av hesum. 
Hetta kemur tó ikki ofta fyri, men óhugsandi er tað ikki, nú møguleikarnir at talgilda er góðir. 
 
b. 
Í triðja broti s. 41 niðast stendur: “Neyvari verður ásett í kunngerð um, nær tilfar, sum er latið bókasavni 
sum skyldueintak ella er framleitt samsvarandi ásetingunum í kunngerðini, kann verða lænt út í vanligum 
útláni.” Hetta er eitt sindur í andsøgn við orðingina í § 2 í Kunngerð nr. 4 frá 20. januar 2012 um 
avhending av skyldueintøkum til Landsbókasavnið í Søvnum Landsins har sagt verður at “Føroya 
landsbókasavn varðveitir í minsta lagi eitt av sínum eintøkum á tryggum staði. Landsbókasavnið ger 
sjálvt av, hvussu hini eintøkini verða nýtt.” Bæði tí at bókasavnsgjald verður latið fyri eintøk, sum eru til 
útláns, og tí at tað er ringt frammanundan at siga, hvussu og til hvat skyldueintøkini verða brúkt (í 
Føroyadeild, til skráseting, í eykadeild, til bókabýti, til útlán o.s.fr.), kann ein avmarking her koma illa við. 
Verður tað eitt nú ein treyt, at eintøk til útláns skulu verða keypt, kann tað henda seg, at neyðugt 
onkuntíð kann verða at tveita skyldueintøk burtur ella at tað kanska als ikki fer at bera til brúka 
skyldueintøk, sum eru tikin niður av netinum til annað enn at goyma tey, tvs. beint í andsøgn við 
endamálið hjá søvnunum. Hendan ásetingin kann hava eyka útreiðslur við sær fyri søvnini, meðan 
skipanin neyvan hevur stórvegis fíggjarligan týdning fyri einstakar rithøvundar ella útgevarar.  
 
V 
Hugtakið e-útgáva hevur sum kunnugt fullkomiliga broytt vanligu útgávuhættirnar. Hetta hevur eisini 
gjørt spurningin um upphavsrætt til tilfar á netinum, ella tilfar, sum kann takst niður á netinum 

http://www.savn.fo/00410/00413/
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(møguliga móti gjaldi), munandi meira fløktan.1 Vit hava eisini fingið nýggj hugtøk á økinum fyri 
upphavsrætt sum t.d. Open Access, Creative Commons, Science Commons, Fair use o.s.fr. 
 
At døma eftir her umrødda uppskoti til lóg um upphavsrætt, so kemur nýtsla av tilfari á Internetinum 
undir hugtakið almenn framførsla, smb. § 3, stk. 2, nr. 3 og stk.  3. Tað er støðan, tá ið almenningurin 
hevur atgongd til verkini á sjálvvaldum staði og til sjálvvalda tíð, tvs. verkini eru almannakunngjørd sum 
“almenn framførsla”.   
 
Vit kunnu eisini siga, at verkið er latið almenninginum frítt at ráða yvir, við teimum upphavsrættarligu 
avmarkingum, sum nú einaferð liggja í hesum. Ofta eru upphavsmaður og útgevari ein og hin sami. Vert 
er eisini at hava í huga, at nógv av hesum verkum eru bara til í talgildum formi, og hetta eru verk, sum 
kunnu hvørva, áðrenn tú veitst av. Hetta er eisini týðandi partur av okkara mentanararvi, sum ofta kann 
sigast ongan góðan at hava, og sum í nógvum førum næstan kann sigast at vera public domain, og sum 
tað tí er ein almenn skylda at savna inn og gera atkomiligt fyri almenninginum og til t.d. gransking. 
 
Júst hetta at fólk og stovnar sjálvi almannakunngera ymist tilfar og gera tað í alt størri mun, ger hugtakið 
at geva “ósagda játtan” áhugavert her. Í viðmerkingunum á s. 35 verður sagt, at: “Rættindahavarar 
kunnu geva ítøkiliga góðkenning ella ósagda játtan til brúkið. Góðkenning kann sostatt verða fevnd av 
eini avtalu um brúk av varda verkinum ella fyriliggja, orsakað av at verkið er tøkt á alnetinum.” 
 
Hjá bókasøvnunum er neyvan nakar ivi, at tey hava rætt til antin at krevja ella til sjálvi at avrita ella taka 
niður tey verk, sum koma undir bókasavnslógina og áður nevndu kunngerð um avhending av 
skyldueintøkum. Viðkomandi her er eisini § 30 og viðmerkingarnar til greinina á s. 52. 
 
Ein spurningur um m.a. nýtslu og goyming av hesum talgildu verkunum á netinum er, um vanligu 
upphavsrættarligu umstøðurnar ikki eru broyttar, og um so er hvussu og á hvønn hátt. 
Annar spurningur her er at fáa greiði á, nær talan í hesum høpi er um hugverk í lógarinnar merking og 
nær ikki. 
 
Tað kann so ongantíð vera ætlanin, at tað, sum nú verður almannakunngjørt á netinum, ikki kann fáast 
til høldar, tí at ivi er um upphavsrættarligu heimildina at gera hetta. 
 
Niðurstøða 
Bæði her og fyri upphavsrætt í heila tikið er talan um sera fløkt viðurskifti, sum tað mangan kann vera 
trupult at taka støðu til og meta um týdningin av, um tú ikki ert serfrøðingur á økinum.  
 
Umráðandi er at tryggja, at viðurskifti í galdandi rættarverki, sum eftir ætlan framhaldandi skal hava 
gildi, eisini eru umfatað av lóg ella kunngerð. Her verður eisini hugsað um millumtjóða reglur á hesum 
øki, sum í løtuni eru í gildi. 
 

                                                
1 Ein áhugaverd gjøgnumgongd av hesum viðurskiftunum er t.d. at lesa í Revy, árg. 35, nr. 4, jul – aug 2012. Útg. Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening, ið er eitt temanummar um upphavsrætt. 
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Sambært § 16 í uppskotinum til lóg um upphavsrætt skal landsstýrismaðurin áseta í kunngerð neyvari 
reglur um nýtslu av vardum verkum. Mett verður, at hetta er lættast fyri allar partar, at arbeitt verður í 
kunngerð. Nevnt verður eisini, at ætlanin er at arbeiða við fleiri kunngerðum, og at ein kunngerð fer at 
hava reglur um almenn søvn og søvn, sum virka sambært almennari góðkenning. 
 
Vit fara at mæla til at kunngerðin um reglur um almenn søvn í hesum sambandi verður gjørd samstundis 
sum nýggja lógin verður sett í gildi, og at kunngerðin verður lík galdandi Bekendtgørelse nr. 876 frá 28. 
november 1997 om arkivers, bibliotekers og museers adgang til at fremstille eksemplarer af litterære og 
kunstneriske værker m.v. som ændret ved anordning nr. 1003 af 11. december 2001. 
 
Mælt verður eisini til, at orðingin “loyvt er ikki at útflýggja avrit av privatum savnindum” í 
viðmerkingunum s. 48 verður broytt, so at hon ikki kann gerast ein forðing fyri vanliga virkseminum hjá 
søvnunum. 
 
Eisini er vert at hava í huga, at ICOM Code of Ethics for Museums, sum eru týddar til føroyskt á  
http://www.savn.fo/00410/00413/ formliga verða settar í gildi í Føroyum. 
 
Mælt verður eisini til at bera so í bandi, at orðingin í viðmerkingunum á s. 41 um at framleiða eintøk av 
trygdarávum, og at “tað bert fer at verða loyvt at framleiða so nógv eintøk, sum eru neyðug til tess at 
røkja hesi áhugamál” ikki eigur at verða tulkað ov avmarkandi. 
 
Sum nevnt omanfyri kann tað fara at hava við sær trupulleikar at umsita avhendingina av 
skyldueintøkum til Landsbókasavnið, um aðrar ásetingar enn tær, sum standa í Kunngerð nr. 4 frá 20. 
januar 2012 um avhending av skyldueintøkum til Landsbókasavnið í Søvnum Landsins fara at galda á 
økinum. Mælt verður tí til, at umsitingin av skyldueintøk og nýtslu av hesum eintøkum verður regulerað í 
nevndu kunngerð, sum júst er sett í gildi og ikki verður blandað upp í málið um upphavsrætt. 
 
At enda fara vit at mæla til, at tað í sambandi við gerð av serligari føroyskari lóggávu um upphavsrætt 
eisini verður tikið til umhugsunar, á hvønn hátt nýggir talgildir útgávuhættir og nýggir hættir at spjaða 
kunning og hugverk ávirka upphavsrættarviðurskifti. 
 
Um áhugi er fyri tí, eru Søvn Landsins til reiðar at greiða nærri frá sjónarmiðum okkara. 
 
 

Við heilsan 
 

Andras Mortensen 
stjóri 

http://www.savn.fo/00410/00413/

