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Viðmerkingar til lógaruppskot um føroyska upphavsrættarlóg 
 
Fyrst er at siga, at felagið Føroysk Miðlafólk fegnast um, at stig nú verða tikin til tess at dagføra 
upphavsrættarøkið, at laga tað eftir teimum umstøðum sum nú einaferð eru í føroyska samfelagnum, 
umframt at lata tað í føroyskan málbúna. 
 
Hóast, at tað ikki er nýtt, at vit hava lóggávu um upphavsrætt í Føroyum, so hava vit ongantíð havt nakran 
veruligan infrastruktur á økinum. Tað vil siga, at hóast lóggávu á økinum, so hevur eingin bygnaður verið, 
sum ger, at upphavsrættindi verða vird til fulnar. Málsøkið varð yvirtikið við virknaði frá 1. januar 2010, 
men umsitingin av málsøkinum hevur hildið fram líka ófullfíggjað sum frammanundan. 
 
Við hesum lógaruppskotinum verður lagt upp til at skipa umsitingina soleiðis, at lóggávan veruliga fer at 
virka í føroyska samfelagnum. Tað hevði verið eitt veruligt framstig, um tað eydnaðist til fulnar. 
 
Bygnaðurin í lógaruppskotinum er soleiðis, at nakrar grundleggjandi høvuðsásetingar eru í lógini, meðan 
restin skal ásetast við kunngerð. Í viðmerkingunum verður grundgivið fyri hesum bygnaðinum við, at 
málsøkið er nýtt í føroyskari umsiting, umframt at tað helst verður neyðugt at gera nakrar broytingar í 
reglunum fyrstu tíðina. Tað skal vera lættari at gera neyðugar broytingar í reglunum, um tað verður gjørt 
við ráðharrakunngerð, heldur enn at noyðast at fara í Løgtingið hvørja ferð. 
 
Tað hevur stóran týdning, at umsitingin verður soleiðis skipað, at tað er greitt, hvør ið tekur sær av 
hvørjum, og hvussu mann skal fyrihalda seg. Heldur onkur seg hava verið fyri órøttum, so má vera greitt, 
hvørji rættindi viðkomandi hevur, og hvussu viðkomandi skal bera seg at fyri at rætta gjørdan órætt. 
 
Føroysk Miðlafólk fegnast um, at Mentamálaráðið tekur uppgávuna í so stórum álvara. Lítið er at ivast í, 
at tað verður neyðugt at brúka tíð og orku frá nógvum viðkomandi pørtum til tess at fáa lóggávuna at 
virka. 
 
Droit moral 
Í lógaruppskotinum hevur droit moral-reglan fingið gott pláss, sum rætt eisini er. Tað er kravið hjá 
upphavsrættarmanni – soleiðis eitur tað í lógartekstinum – at verða nevndur í samband við nýtslu av 
vardum verki. 7. grein ásetur hesa reglu, sum hevur so stóran týdning viðvíkjandi nógvum øðrum greinum 
í løgini og í øllum upphavsrættarøkinum. M.a. hevur navnið á upphavsmanninum týdning fyri, hvussu 
leingi ið nøkur rættindi, sum hoyra til upphavsrættin, vara. 
 
Sjálvt um droit moral-reglan eisini er í galdandi lóggávu, og hevur verið tað í áravís, so hevur hetta kravið 
lítla virðing í Føroyum í dag. Ein skjót gjøgnumgongd av føroyskum heimasíðum, sum bjóða tíðindi, vísir, 
at eingin til fulnar virðir kravið hjá myndamonnum at verða nevndir við navni. Í onkrum føri er eingin 
myndatekstur yvirhøvur. Tá er ikki óhugsandi, at sjálv heimasíðuskipanin ikki loyvir myndateksti. 
 
Somuleiðis síggja vit, at tíðindaskriv frá almennum stovnum, so sum Hagstovuni, og øðrum keldum, verða 
endurgivin við skeivum upphavsmanni. Vanligt er, at tann, sum hevur lagt tíðindaskrivið út, stendur sum 
høvundur. Kanska stendur niðast, at ein stovnur ella eitt felag er kelda til greinina. Tað er greitt brot á 
droit moral, tí at upplýsingarnar um høvund eru beinleiðis misvísandi. 
 
Soleiðis síggja vit, at nakað av arbeiði má gerast, um vit skulu fáa føroyskan upphavsrætt at virka til 
fulnar. 



 
Í lógaruppskotinum er tó ógreitt, hvussu leingi ið kravið hjá upphavsmanni stendur við. Í viðmerkingunum 
til grein 7 stendur, at "Talan er um persónlig rættindi, sum skilja seg frá teimum fíggjarligu, serliga tí at tey 
vara í allar ævir." 
 
Men í viðmerkingunum til grein 44 stendur, at "Rætturin sambært § 7, droit moral, røkkur í ávísum førum 
longri enn 70 ár." 
 
Ilt er at sameina "allar ævir" og "í ávísum førum longri enn 70 ár". Greiða eigur at verða fingið á hesum, 
áðrenn lógaruppskotið verður lagt fyri tingið. 
 
Kringvarp Føroya 
Í øðrum stykki í grein 21 er ásett, at Kringvarpið skal gjalda viðurlag til upphavsrættarligt felag fyri at 
endursenda sendingar, sum Kringvarpið hevur goldið fyri at gera. Men ásetingin er bara galdandi fyri 
sendingar, sum eru gjørdar áðrenn henda nýggja lógin fær gildi. 
 
Tað tykist undarligt, at rættindi hjá upphavsmonnum skulu galda aftur í tíð men ikki frameftir. Gongdin 
plagar heldur at vera hon, at fleiri rættindi verða vunnin, sum tíðin gongur. Ikki umvent. 
 
Í viðmerkingunum til greinina verður sagt, at "roknast má við, at Kringvarp Føroya skipar hesi viðurskifti 
við avtalum, har fyrilit verður havt fyri, at ætlanin er at endursenda og gera atkomulig tey verk, sum 
starvsfólk og onnur gera fyri Kringvarpið" 
 
Men hvat nú, um Kringvarpið ikki ger sum "roknast má við"? Um lógin loyvir Kringvarpinum at sleppa 
undan at gjalda viðurlag til upphavsmenn fyri endursendingar í framtíðini, so hevur Kringvarpið als onga 
orsøk at taka nøkur fyrilit. 
 
Føroysk Miðlafólk fara staðiliga at mæla frá skerja rættindi hjá teimum, sum framleiða tilfar til Kringvarpið. 
Er tað rímiligt at gjalda fyri gamalt tilfar, so er tað minst líka rímiligt at gjalda fyri nýtt. 
 
Vit kunnu hartil aftur vísa til viðmerkingar til grein 21; "Kringvarp Føroya og kringvarpsstøðir við sendiloyvi 
frá Mentamálaráðnum verða tó javnsettar, soleiðis at allar kringvarpsstøðir, sum senda í Føroyum, hava 
somu kor at virka." 
 
Um Kringvarpið, sum einasti miðil, skal sleppa undan at gjalda viðurlag fyri endursendingar, so eru 
Kringvarpið og aðrar kringvarpsstøðir als ikki javnsettar, sum sagt verður í viðmerkingunum. Skal 
Kringvarpið vera javnsett, so læt Kringvarpið vera javnsett. Og læt Kringvarpið gjalda fult viðurlag fyri 
endursendingar, eins og allar aðrar kringsvarpsstøðir verða noyddar at gera. 
 
Midnáttarsangurin á ólavsøku 
Arbeitt verður við fleiri skerjingum í upphavsrættinum, um vit hyggja í viðmerkingarnar fyri annan kapittul. 
Har stendur um serføroysk viðurskifti, at “tað ikki í samsvari við upphavsrættin, tá midnáttarsangurin á 
ólavsøku verður sungin uttan viðurlag. Hetta verður møguligt at loyva í kunngerðini, á sama hátt sum 
gudstænasta er undantikin í lógunum í grannalondunum”. 
 
Fyrst verður staðfest, at tað er ikki í tráð við upphavsrættin at einki verður goldið til upphavsmenn, tá ið 
sungið verður á midnátt á ólavsøku. Síðan verður víst til serføroysk viðurskifti sum grundgeving fyri at 
skerja rættindini hjá upphavsmonnum. 
 
Henda grundgevingin vendur á høvdinum. Hvørji serføroysk viðurskifti tosa vit um? Er tað okkara 
sangmentan, sum er so øgiliga serligt, at upphavsrætturin má skerjast? 
 
Um so er, so eigur grundgevingin at venda beint øvugt. Okkara sangmentan fyllur nógv í mentanarlívi 
okkara. Vit hava stóra virðing og alsk fyri okkara sangum og fyri teimum, sum hava yrkt og smíðað tónar. 
Tað var gamalt at duga sangirnar uttanat. Men nú hava viðurskiftini broytt seg so nógv, at fólk ikki longur 
duga sangirnar uttanat, og mugu fáa eingangssanghefti at syngja eftir. 



 
Tá eigur natúrliga niðurstøðan at vera, at upphavsmenninir fáa væl uppiborið viðurlag fyri teir háttvirdu og 
dýrdarmilku skattirnar, sum teir hava givið okkum øllum. 
 
Alt virksemið, sum er í samband við ólavsøku og í samband við midnáttarsangin kostar longu so mikið, at 
eitt sindur afturat í viðurlagi til upphavsmenninar ger lítlan og ongan mun í samlaðu myndini. Hartil kunnu 
vit vænta, at tað verður torført at fáa pengar inn fyri annan felagssang, um tað verður alment kent, at 
Tórshavnar kommuna skal sleppa undan at gjalda viðurlag fyri midnáttarsangin. 
 
Vit kunnu eisini taka argumentið og føra tað yvir á onnur viðurskifti. Fiskivinnan er ómetaliga 
týdningarmikil fyri føroyska mentan, føroyskt vinnulív og fyri samelagið sum heild. Serføroysk viðurskifti 
gera seg galdandi allastaðni í føroysku fiskivinnuni. Ergo skulu allar lógir, sum nerta við fiskivinnu, 
avtakast. Tað ber ikki til at gera lógir á slíkan hátt. 
 
Vit hava brúk fyri einum samanhangandi lógarverki, har øll eru so líka yvirfyri lógini, sum umstøðurnar 
loyva. At gera eina rúgvu av tilvildarligum undantøkum fyri at tekkjast ávísum áhugabólkum, undirgrevur 
øllum lógarverkinum, sum tað er. 
 
Revsing 
Lógaruppskotið, sum Føroysk Miðlafólk hava fingið til hoyringar, hevur ein kapittul 8 um revsiásetingar, og 
ein kapittul 9, sum skal siga hvønn og hvat lógin er galdandi fyri. 
 
Hesir báðir kapitlar hava tað til felags, at teir hava einki innihald. Teir hava eina yvirskrift, sum sigur nakað 
um, hvat teir skulu innihalda. Men ongar lógargreinir eru at finna. Lógaruppskotið er eitt nakað ófullfíggjað 
uppskot, sum tað fyriliggur í løtuni. 
 
Sostatt ber ikki til at gera ítøkiligar viðmerkingar til ásetingar í hesum báðum kapitlum. 
 
Tó kunnu vit vísa til nakrar trupulleikar, sum hava stungið seg upp seinastu árini, so hvørt sum 
fjarskiftistøknin hevur vundið upp á seg. 
 
Á internetinum er blivið alt meiri vanligt, at vanlig fólk eru farin at vlogga - tað er at blogga við video - um 
øll tað, sum tey nú halda vera áhugavert. Tað hevur eisini ført við sær, at upphavsrættur er blivin 
misbrúktur sum eitt sensuramboð. 
 
Persónur A leggur eitt videoklipp út á internetið. T.d. á Youtube. Persónur B hyggur eftir klippinum, men 
dámar ikki innihaldið. Persónur B trýstir so á ein knøtt og meldar persón A fyri at hava stolið eitt vart verk. 
Persónur B sigur við Youtube, at hann eigur videoklippið, sum persónur A hevur lagt út. Soleiðis er 
upphavsrættur misbrúktur til sensur. 
 
Men nú er tað soleiðis, at tað er revsivert í USA, har Youtube hevur heimstað, at gera krav upp á 
upphavsrætt av videoklippum av órøttum. Soleiðis ber til hjá persóni A at verja seg fyri slíkum ákærum. 
 
Í hesum nýggja lógaruppskotinum er greitt, hvussu upphav verður ásett. Tann sum fyrstur er at gera krav 
upp á eitt verk, hevur sum útgangsstøðið upphavsrættin. Ger nakar krav upp á sama verk, hevur 
viðkomandi próvbyrðuna. 
 
Men tað hevur týdning, at lógarverkið er somikið sambæriligt, at tað ikki gongur út yvir rættindini hjá 
upphavsmonnum í Føroyum. Internetið virkar ótarnað tvørur um lond og løgdømi. Føroyskir 
upphavsmenn mugu eisini hava verju fyri slíkum ákærum. 
 



Fáa lógina at virka 
Tað verður helst eitt stórt tak at fáa (nýggju) lógina at virka til fulnar. Føroysk Miðlafólk hava púra natúrliga 
áhuga í, at lógarverkið virkar, sum tað skal, umframt at tað er fult á hædd við onnur Norðurlond og onnur 
lond úti í heimi. 
 
Helst verður neyðugt við onkrum slagi av upplýsing um, hvussu hvussu (nýggju) reglurnar eru, og hvørji 
rættindi og hvørjar skyldur ið partarnir hava. Somuleiðis er brúk fyri uppfylging so hvørt og fyri víðari 
upplýsing og kunning, so hvørt sum kunngerðin ella kunngerðirnar broytast. Og so hvørt, sum 
semingsmaðurin tekur avgerðir, sum kunnu vera rættarskapandi frameftir. Og so hvørt sum nýggjar 
avtalur verða gjørdar millum partarnar á økinum og møguliga við felagsskapir í øðrum londum. 
 
Enn vita vit ikki hvussu og hvat. Men tað er nakað, sum partarnir á hesum økinum í felag mugu taka sær 
av, tá tíðin er komin hartil. 
 
 

Vegna Felagið Føroysk Miðlafólk, 
 

Jógvan Jákupsson 


