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Løgtingsmál nr. 115/2017: Uppskot til samtyktar um at seta í gildi UNESCO sáttmálan 

um verju av siðaarvi frá 2003 

 

 

Uppskot 

til   

samtyktar 

 

Løgtingið tekur undir við, at UNESCO sáttmálin um verju av siðaarvi heimsins frá 2003 

(hjálagt sum skjal 1) verður settur í gildi fyri Føroyar. 

 

Viðmerkingar til uppskot til samtyktar 

 

Orsøkin til uppskotið 

Víst verður á, at siðaarvurin viknar í nógvum pørtum av heiminum í dag, og at margfeldið, sum 

fyrr varð vart, nú kámast undir trýsti av m.ø. alheimsgerð. Størsta hóttanin ímóti siðaarvinum 

er tó vantandi skipanir fyri vernd og varðveiting. 

 

Føroyska UNESCO nevndin hevur tí mælt til, at UNESCO/sáttmálin verður settur í gildi í 

Føroyum og at arbeiðið at varðveita siðaarv føroyinga verður skipað. 

 

Landsstýrismaðurin í mentamálum hevur  heitt á landsstýrismannin í uttanríkismálum um at 

taka neyðug stig, til tess at UNESCO sáttmálin um verju av siðaarvi kann verða settur í gildi 

fyri Føroyar.  

 

Víst verður á, at øll hini norðurlondini hava tikið undir við sáttmálanum. Ísland í 2005, Noreg í 

2007, Danmark í 2010, Svøríki í 2011, Finnland í 2013 og Grønland í 2014. Í norðurlendskum 

samstarvi verður arbeitt við at fáa norðurlendska súðubygda bátin á listan yvir immateriellan 

heimsarv, og her taka føroyingar lut.  

 

Við atlimaskapi í UNESCO fylgja skyldur at røkja tey áhugamál, sum felagsskapurin virkar 

fyri. Við ígildissetan kunnu Føroyar í verki og samstarvi vísa ábyrgd og gera sítt til verju av 

bæði Føroya og heimsins siðaarvi.  

 

Lýsing av innihaldinum í sáttmálanum 

UNESCO sáttmálin um verju av siðaarvi heimsins (The Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage) frá 2003 hevur til endamáls at tryggja, at siðaarvur manna- 

ættarinnar verður varðveittur.  Sáttmálin byggir á heimsyvirlýsingina um mentanarligt 
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margfeldi frá 2001 (UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity), sum endamálið 

eisini er at tryggja.  

 

 

Siðaarvur er til dømis skaldskapur av mannamunni, framburður, siðir og siðbundið handverk. 

Dømi um siðaarv føroyinga eru føroyski dansurin, kvæðini, føroyskt bátasmíð og siðir í 

sambandi við tilfeingi í sjógvi og á landi.  

 

 

Avleiðingar av góðkenning av sáttmálanum 

Við at taka undir við sáttmálanum binda limalondini seg til at seta í verk skipanir og tiltøk, sum 

skulu tryggja, at siðaarvurin og vitanin um siðaarv verða varðveitt og borin víðari til komandi 

ættarlið. Tiltøkini kunnu fevna um skráseting, gransking og útbúgving, og at skapa karmar fyri, 

at siðaarvurin hevur sítt livandi virki í samfelagnum. 

 

Ein grundleggjandi táttur í verjuni av siðaarvinum er, at tey, ið fremja siðaarvin, hava nøktandi 

umstøður at virka undir. Tað eru tey feløg og einstaklingar, ið virka innan ymsu økini, ið føra 

siðaarvin víðari til komandi ættarlið, og tí er tað avgerandi fyri rótfestið og verjuna av 

siðaarvinum og arbeiðinum við sáttmálanum, at viðkomandi feløg og einstaklingar eru partar 

av arbeiðinum við sáttmálanum. 

 

Sáttmálin krevur ikki lógarbroytingar fyri at verða settur í gildi.  

 

Umsitingarligar avleiðingar 

Í sáttmálanum er ásett, at ábyrgdin at tryggja siðaarvin skal vera hjá einum ella fleiri stovnum.  

Mentamálaráðið vísir á, at viðkomandi stovnar í Føroyum eru Fróðskaparsetur Føroya og 

søvnini hjá landinum, sum savna inn, skráseta, miðla og granska innan hvør síni øki av 

siðaarvinum. Skotið verður upp, at samskipan verður løgd til Mentamálaráðið og UNESCO  

skrivstovuna.  

 

Fíggjarligar avleiðingar 

At seta sáttmálan í gildi fyri Føroyar hevur við sær, at farið verður undir at tryggja karmar og 

umstøður hjá teimum, sum dagliga virka fyri, at siðaarvurin verður førdur víðari til komandi 

ættarlið. Arbeiðið at tryggja føroyska siðaarvin kann m.a. fevna um at gera listar yvir siðaarv 

føroyinga. Verður arbeiðið lagt til t.d. Tjóðsavnið, má roknast við hálvum ársverki, t.e. ein 

meirkostnaður upp á 400.000 krónur fyrsta árið, sum lækkar fylgjandi árini. 

 

Harumframt má roknast við eyka kostnaði um so er, at Føroyar seta sær fyri at fáa evni á 

heimsarvslistan yvir siðaarv, sum er av einastandandi týdningi fyri heimin. At eitt land hevur 

mentanararv á hesum lista vekir ans og kann hava við sær, at Føroyar gerast áhugavert 

ferðafólkamál.  

 

 

Skjal 

Skjal 1: Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage.  

 

 



UTTANRÍKIS-  OG  VINNUMÁLARÁÐIÐ  

3 
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Fylgiskjal  

Fylgiskjal 1: Konvention til Beskyttelse af den Immaterielle Kulturarv – donsk umseting av 

upprunatekstinum á enskum. 


