
 

 

Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 112/2019: Uppskot til samtyktar um at styrkja støðuna hjá føroyskum í 

Føroyum 

 

Poul Michelsen og Bjarni Kárason Petersen, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 6. mars 

2020 og eftir 1. viðgerð 24. apríl 2020, er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 29. apríl og 6. og 13. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Lærarafelagið, Fróðskaparsetrið, Nám, Málráðið, 

Sprotan, Yrkisfelagið Miðnám, Føroysk Miðlafólk og landsstýrismannin í uttanríkis- og 

mentamálum, Jenis av Rana. 

 

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

 

Meirilutin (Djóni Nolsøe Joensen, Jóhannis Joensen, Beinta Løwe Jacobsen og Bjarni Kárason 

Petersen) hevur hesar viðmerkingar: 

 

Mentanarnevndin hevur undir viðgerðini fingið upplýst týdningin av, at Løgtingið politiskt setir sær 

fyri at raðfesta ein virknan málpolitikk og tað arbeiði, ið er knýtt at føroyska málinum. Tað eru 

nógv serkøn í føroyska málinum, ið gera eitt megnararbeiði, men viðurkenna, at avbjóðingin 

aloftast er ein spurningur um fígging og politiska raðfesting. Føroyska málið er lítið og viðbrekið, 

og krevur tað størri politiska raðfesting fyri at tryggja málrøkt, móðurmálsorðabøkur, føroyskt 

undirvísingartilfar, máltøkni, føroyskt sum annaðmál v.m. 

Uppskotið er eitt uppskot til samtyktar, ið heitir á landsstýrið um at fyrireika og seta í verk átøk, 

sum hava til endamáls at tryggja og styrkja støðuna hjá føroyskum sum tjóðarmál og leggja fram 

neyðug lógaruppskot í hesum sambandi. 

Álitið, ið Mentamálaráðið gjørdi í 2007 við heitinum “MÁLMØRK - Álit um almennan 

málpolitikk”, hevur verið grundarlagið undir politiska arbeiðinum hvat føroyska málinum viðvíkur 

seinastu árini. Tó kom tað rættiliga greitt fram undir nevndarviðgerðini, at føroyska málið stendur 

við nýggjum avbjóðingum, ið ikki vóru eins viðkomandi ella átrokandi fyri 13 árum síðan. Millum 

hesi kunnu nevnast máltøkni og føroyskt sum annaðmál. 

So hvørt tøknin mennist alsamt skjótari, stendur føroyska málið  nú á einum vegamóti. Skal 

føroyska málinum vera lív lagað, má tað blíva ein natúrligur partur av nýggju samskiftistøknini, 

men hetta krevur, at meira orka verður sett av fyri at tryggja føroyskt sum partur av talgilda 

samfelagnum. Hetta krevur politiska raðfesting og fígging, og má ein størri samskipað verkætlan 

setast í verk fyri at tryggja, at føroyska málið verður ein fullfíggjaður partur av talgilda heiminum. 

Fyri at kunna læra tilflytarar føroyskt skjótari og betur, mugu vit eisini gera tað neyðuga arbeiðið til 

at røkja hesa uppgávu munandi betur. Ítøkiliga merkir hetta, eins og tað ger á hinum mótunum, at 

størri fíggjarorka verður beind hendan vegin. Mett verður eitt nú ikki, at nóg nógv er sett av til at 

førleikamenna undirvísarar í føroyskum sum annaðmál. 



 

 

Tað, sum eyðkennir flestu økini innan føroyska málpolitikkin, er, at hann er undirfíggjaður, og tað 

er fatanin, at peningurin, sum verður settur av til hetta økið, munar skjótt, og at vit fáa lutfalsliga 

nógv fyri peningin. 

Føroya løgting hevur ongantíð samtykt, at føroyskt er tjóðarmál í Føroyum. Fyri at geva málinum ta 

tign, ið tí er  uppiborið, og fyri at vísa vilja um raðfesting og varðveitslu, verður eisini mælt til, at 

málið verður politiskt viðurkent sum tjóðarmál. 

Við hesum viðmerkingunum tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Beinir Johannesen, Heðin Zachariasen og Edva Jacobsen) hevur hesar viðmerkingar: 

 

Undir hoyringunum hevur landsstýrismaðurin víst á, at arbeitt verður við menning av føroyska 

málinum. 

 

Tað er týdningarmikið, at vit styrkja føroyska málið á øllum økjum. Føroyskt er í altjóða høpi eitt 

lítið mál, brúkt av fáum fólkum, og tískil viðbrekið. Tí mugu átøk gerast, soleiðis at vit kunnu 

styrkja um okkara móðurmál. 

 

Í samgonguskjalinum hava vit sett okkum fyri, at vit skulu menna føroyska málið, og nevnt verður 

menning innan undirvísingartilfar, føroyskt á talgildum pallum, teknmálstulking og føroyskt sum 

annað mál, sum eisini verður nevnt í hesum uppskotinum. 

 

Undir hoyringunum er komið fram, at tað serliga er máltøkni og føroyskt sum annaðmál, ið dentur 

eigur at vera lagdur á, og er landsstýrismaðurin í holt við hesi øki. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið.  

 

 

 

 

Mentanarnevndin, 27. mai 2020 
 

 

 

Djóni Nolsøe Joensen  Beinir Johannesen Jóhannis Joensen 

 formaður  næstformaður 

 

 

 

Beinta Løwe Jacobsen Bjarni Kárason Petersen Heðin Zachariasen 

 

 

 

Edva Jacobsen 

 


