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FJØLRIT 

FJØLRIT – felag fyri føroyskar rættindaeigarar 
 

REGLUGERÐ 
1. PARTUR: Frádráttur í viðurløg 

 
Gr. 1. 1. Áðrenn viðurløg verða latin rættindahavum, verður kostnaður til umsiting drigin frá. Upphæddin 
verður sambært viðtøkum felagsins § 4 stk. 1 játtað av umboðsráðnum í fíggjarætlanini.  
 
Útreiðslur, ið ikki kunnu skjalprógvast at hoyra undir umsitingarútreiðslur, kunnu ikki dragast frá 
viðurløgunum til rættindahavar. (Sambært lóg um Upphavsrætt, §41. stk.2.) 
 
Gr. 1.2. Útreiðslur til umsiting, ið verða drignar frá, áðrenn viðurløg verða goldin, skulu verða útgreinað í 
ársroknskapinum hjá Fjølrit. 
 

2. PARTUR: Millumlandaavtalur 
 

Gr. 2.1 Fjølrit ger avtalur við felagsskapir í útlondum, ið umsita lík rættindi. 
 
Talan kann vera um A-avtalur, har viðurløg fyri avritan og aðra nýtslu verða útgoldið úr tí landi, har nýtslan 
er, til upphavsrættindafelagsskapin í tí landi, har rættindahavin hoyrir heima.  
 
Talan kann eisini vera um B-avtalur, har viðurløg fyri endurgeving av vardum verkum verða verandi í tí landi, 
har viðurløgini eru innvunnin. Í teimum førum verður upphæddin sett á serstaka kontu í 3 ár, skuldi 
útlendskur rættindahavi sett fram krav um viðurlag, hóast sínámillum avtalu við rættindafelagsskap í 
heimlandi hjá viðkomandi. (Løgtingslóg nr. 30 um Upphavsrætt ásetir at fyrningarfreistin er 3 ár frá ársenda 
av tí árinum, tá ið verkið varð nýtt.) 
 

3. PARTUR: Viðurlagsgjald 
 
Gr. 3. 1. Eftir at umsitingarútreiðslur eru drignar frá, verða allar samsýningar, ið komnar eru inn á kontu 
hjá Fjølrit, avroknaðar til viðkomandi upphavsfólk. Býtið skal so vítt til ber mynda veruligu nýtsluna, 
grundað á upplýsingar, fingnar til vegar frá brúkarunum. 
 
Gr. 3.2 Avroknað verður eisini við upphavsfólk, ið ikki eru limir í limafeløgum hjá Fjølrit. Munur verður ikki 
gjørdur á limum og ikki-limum. (Sambært lóg um Upphavsrætt, §41. Stk. 3.) 
 
Gr. 3.3. Um so er, at Fjølrit ikki fær útvegað sær upplýsingar um rætta rættindahava til verk við at kanna í 
egnum skráum og senda fyrispurning til avvarðandi limafelag, verða partar av upplýsingunum lagdir fyri 
almenningin á heimasíðu felagsins. 
 
Eru nøktandi upplýsingar ikki komnar Fjølrit í hendi, áðrenn 3 ár eru liðin frá ársenda av tí árinum, tá ið 
verkið varð nýtt, er upphæddin at meta sum harraleys. (Sambært lóg um Upphavsrætt, §43.) 
 
Gr. 3.4. Einstøk viðurløg áljóðandi 300 kr. og minni verða ikki útgoldin, men verða standandi á kontu hjá 
Fjølrit í navni rættindahava. Um rættindahavi ikki hevur forvunnið meira enn 300 kr. samantalt eitt 3-ára 
skeið, fer upphæddin undir harraleys viðurløg. Rættindahavi kann tó við at venda sær til Fjølrit fáa 
viðurløg á 300 kr. ella minni útgoldin, áðrenn fyrningafreistin er úti. 
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Gr. 3.5. Viðurlagsútgjald til rithøvundar og útgevarar verður sum meginreglu býtt við 75% til rithøvundan 
og 25% til útgevaran. 
 
Gr. 3.6. Viðurlagsútgjald til einstakar rættindahavar verður latið í seinasta lagi 12 mánaðir eftir árið, 
brúkarin hevur fingið rokning. 
 
 

4. PARTUR: Harraleys viðurløg 
 
Gr. 4.1. Harraleys viðurløg fevna um viðurløg, har upplýsingar um einstakar rættindahavar ikki eru fingið 
til vegar, áðrenn fyrningarfreistin er farin, tað veri seg útlendskir sum føroyskir rættindahavar. 
Viðurløg á 300 kr. og lægri verða eisini mett sum harraleys, tá ið fyrningarfreistin er farin.  
 
Gr. 4.2 Viðurløg, ið verða mett at vera harraleys, verða sett á serliga kontu. 
 
Gr. 4.3 Harraleys viðurløg verða eftir avgerð í umboðsráðnum nýtt til: 

a) at býta út til rættindahavar eftir sama býtislykli sum nýttur verður frammanundan á sama øki. 
b) at rinda út sum stuðul til upphavsfólk innan virkisøkið hjá Fjørit eftir mannagongdum, ið 

umboðsráðið hevur samtykt. (Sambært 4. parti, grein 4.2 í viðtøkum felagsins.) 
 
Gr. 4.4. Harraleys viðurløg skulu koma rættindahavum innan virkisøkið hjá Fjølrit til góðar, sama um teir eru 
limir ella ikki-limir í felagnum. (Sambært lóg um Upphavsrætt, §41 stk. 4.) 
 
 

5. PARTUR: Broytingar 
 

Gr. 5. 1. Reglugerðina kann umboðsráðið bara broyta, tá ið 3/4 av umboðunum hjá limafeløgunum eru 
fyri. 
 
 
Soleiðis samtykt á aðalfundi hjá Fjølrit, 16. Januar 2018. 
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