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Lógin um upphavsrætt 
 

Samskifti takkar fyri at hava fingið uppskot til løgtingslóg um upphavsrætt sendandi til hoyringar. Nevndin í 

Samskifti hevur viðgjørt lóggaruppskotið og hevur hesar viðmerkingar: 

 

Generell viðmerking: Okkum kunnugt, er talan um eina yvirskipaða lóg, har smálutirnir verða lýstir í 

kunngerð av Landsstýrismanninum í Mentamálum. Vinnan hevur áður víst á, at tá lógir verða sendar í 

hoyring, er ynskiligt at fáa tær “tilhoyrandi” (ella uppskot til) kunngerðirnar sendar í hoyring samstundis. 

Um ikki, kann tað verða torført at meta um avleiðingarnar fáa yvirlit yvir økið.  

 

Konkretar viðmerkingar 

Búmerki ikki nevnt: Nevndin í Samskifti undrast á, at orð sum búmerki, brúksrættur o.a. í er av týdningi 

fyri samskiftis- og relkamuvinnuna ikki er nevnt í lógartekstinum. Nevndin hevur tað áskoðan, at lógin átti at 

nevnt hesi positivt, so at tað eingin ivi er um, at lógin eisini fevnir um lýsingar, grafiska sniðgeving v.m. 

 

Ognarrættur til framleiddar vørur: Tað undrar nevndina, at tað beinleiðis stendur, at virkir og stovnar ikki 

kunnu vera upphavsfólk. Hetta merkir eftir okkara tykki, at lógin um upphavsrætt ásetur at ein fyritøka ikki 

kann eiga eitt búmerki. Ella lýsingastovan eigur ikki tað arbeiðið, sum lýsingastovan ger, bara starvsfólkið. Í 

starvssáttmálum er ikki óvanligt at áseta, at vørur sum verða framleiddar í einum virki er ogn hjá virkinum – 

um annað ikki verður avtalað. Ásetingin skapar ótryggleika um ognarviðurskiftin, ið verða framleidd í 

samskiftis- og reklamuvinnuni. Samskifti vónar at fáa eina útdýpan av, hvussu ásetingin skal skiljast.  

Møguliga hevði hetta ikki verið ógreitt um kunngerðirnar ásettu serstakar reglur fyri samskiftis- og 

reklamuvinnuna. 

 

Kunnandi tiltak: Mælt verður til, at Mentamálaráðið tekur stig til ein kunnandi fund um avleiðingarnar av 

lóggaruppskotinum, áðrenn lógin verður løgd fram fyri Løgtingið. 
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