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løgtingsmáli nr. 85/2018: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret (Dupultan 

ríkisborgararætt o.a.) og at kunngera § 30 í lov nr. 542 frá 24. juni 2005 og § 6 í lov nr. 647 frá 

12. juni 2013  

 

Løgmaður, Aksel V. Johannesen, hevur lagt málið fram 29. november 2018, og eftir 1. viðgerð 11. 

desember 2018 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 6., 13. og 20. februar, 15., 20. og 29. mars og 3. og 10. apríl 

2019.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við løgmann, Aksel V. Johannesen, í trimum umførum. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Kristin Michelsen, Edmund Joensen, Sonja J. Jógvansdóttir, Ruth Vang, Ingolf S. 

Olsen og Magnus Rasmussen) tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

Talan er um lóggávu, sum ikki kann yvirtakast av føroyskum myndugleikum, og tað er bert ein lóg 

um danskan ríkisborgaraskap, og er lógin galdandi fyri alt ríkið. 

 

Í lógini um danskan ríkisborgararætt er ásett, hvørjir borgarar í danska ríkinum, t.v.s. í Danmark, 

Føroyum og Grønlandi, kunnu fáa danskan ríkisborgararætt, og hvørjar treytirnar eru fyri hesum. 

Lógin “Lov om indfødsret” er ikki broytt síðani 2014. Síðani tá er lógin broytt sjey ferðir í 

Danmark. M.a. er broyting gjørd, sum loyvir dupultum ríkisborgararætti. Serliga er tað hendan 

broytingin, sum fleiri hava biðið um at fáa setta í gildi fyri Føroyar. Landsstýrið hevur nú fingið eitt 

lógaruppskot, har allar tær sjey lógarbroytingarnar verða settar í gildi í Føroyum. Við hesum verður 

lógin um ríkisborgararætt dagførd og verður soleiðis eins fyri alt ríkið. 

 

Við hesum orðum tekur meirilutin undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.   

 

Minnilutin (Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur) tekur sum heild undir við uppskotinum, men 

heldur ikki, at reglurnar um hetta nýgjørda orðið og fremmanda hugtakið, “sammóðr”, sum er púra 

ókent í føroyskari lóggávu, skulu setast í gildi í Føroyum. 

 

Hetta er eitt sera prinsipielt og álvarsamt mál, bæði í sambandi við málið um lóggávu um 

“sammóður” og ikki minni í sambandi við støðu Føroya í ríkisfelagsskapinum.  

 

Minnilutin heldur, at um málið verður samtykt, sum tað fyriliggur – so fer tað uttan iva at leggja 

trýst á ta politisku skipanina at fáa lóggávu við “sammóður” setta í gildi í Føroyum. Hetta við 

“sammóður” er ein skipan, sum er eitt framhald av tí somu mentanarkollvelting, ið er farin sum 



eldur um vesturheimin, og sum verandi samgonguflokkar eisini eru í holt við. Hetta sást best, tá ið 

hjúnabandið varð gjørt kynsneutralt. 

 

Málið kastar eisini eitt álvarsligt ljós á støðu Føroya í ríkinum. Løgmaður hevur í svari til 

Rættarnevndina sagt, at vit í Føroyum ikki kunnu víkja frá lógini um ríkisborgararætt, tí danskarar 

siga, at tað er bara ein lóg um danskan ríkisborgararætt, sum er galdandi fyri alt ríkið. 

 

Í viðmerkingunum til uppskotið stendur eisini, at ríkismyndugleikarnir hava gjørt vart við, at lógin 

um danskan ríkisborgararætt eigur at vera eins í øllum ríkinum, og at tað frameftir ikki fer at verða 

sett fyriskipanarheimild inn í lógina, tá ið lógarbroyting verður gjørd í hesi lógini. 

 

Minnilutin heldur ikki, at vit eiga at góðtaka hetta. Føroyingar eiga ikki at finna seg í, at lóggáva, 

sum ikki er í gildi í Føroyum, ígjøgnum eina aðra lóg sum t.d. hesa “Lov om dansk indfødsret” skal 

leggja trýst á ta politisku skipanina í Føroyum. 

 

 

Tískil verður sett fram soljóðandi  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

§ 1, nr. 1 verður strikað. 

 

§ 1, nr. 2-16 verða eftir hetta § 1, nr. 1-15. 

 

 

Viðmerkingar: 

Orðið “medmoder” verður tikið burtur úr lógartekstinum. 

 

Við hesi broyting tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

 

Rættarnevndin, 24. apríl 2019 

 

 

Kristin Michelsen Magnus Rasmussen Sonja J. Jógvansdóttir  

formaður 

 

 

Ruth Vang  Ingolf S. Olsen  Edmund Joensen 

 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur    

 

 


