
Vegleiðing um góðkenning av ástøðiligum innliti í ognarmiðlan 
 

1. Innleiðing 

Einans persónar, sum eru tiknir upp í ognarmeklaraskránna, hava rætt til at nýta heitið 

ognarmeklari. Tað er ein fyritreyt fyri at verða tikin upp í nevndu skrá, at umsøkjari leggur fram 

prógv um, at viðkomandi hevur staðið ognarmeklaraútbúgving og við hesum lýkur nærri ásett krøv 

til ástøðiligt innlit í ognarmiðlan. Nevndu krøv verða lýst nærri í hesi vegleiðing. 

 

Umframt at lúka treytirnar um ástøðiligt innlit skal umsøkjarin hava ognað sær neyðugu praktisku 

vitanina um ognarmiðlan. Ítøkiliga merkir hetta, at umsøkjarin skal prógva, at hann í minsta lagi 

hevur starvast í 2 ár í einari ognarmiðlanarfyritøku. Sí eisini vegleiðing um góðkenning av 

praktiskari vitan um ognarmiðlan. 

 

Tað er Skráseting Føroya, sum avger, hvørt ein umsøkjari lýkur krøvini til ástøðiligt innlit í 

ognarmiðlan. Avgerðin verður grundað á eina meting av útbúgving umsøkjarans, og skilt verður 

yvirskipað ímillum útbúgvingar, sum eru tiknar í Danmark ella í øðrum londum. 

 

 

2. Útbúgving, sum er tikin í Danmark 

Meginreglan hjá Skráseting Føroya er tann, at ein umsøkjari, sum kann vísa fram prógv um at hava 

staðið ognarmeklaraútbúgving í Danmark, lýkur krøvini til ástøðiligt innlit í ognarmiðlan. Hetta 

merkir, at umsøkjarar, sum hava staðið eina ognarmeklaraútbúgving, sum er góðkend av 

viðkomandi myndugleikum í Danmark, verða tiknir upp í ognarmeklaraskránna, um teir annars lúka 

krøvini í § 25, stk. 2, nr. 1-10 í lóg um keyp og sølu av fastogn o.a.  

 

Í Føroyum ber í løtuni til at taka ein part av donsku ognarmeklaraútbúgvingini á Glasi, við at fylgja 

yrkisakademisku útbúgvingini Fíggjarbúskapur. Sí nærri á heimasíðuni hjá Glasi (www.glasir.fo). 

Til tess at taka alla útbúgvingina skal nevnda útbúgving supplerast við 3 ognarmeklarafakum á 

Akademiuddannelsen for finansiel rådgivning.  

 

Tað eru annars ymiskir vegir til tess at útbúgva seg sum ognarmeklari. Sí nærri á heimasíðuni hjá 

felagnum fyri danskar ognarmeklarar (www.de.dk), har til ber at síggja, hvussu man tekur 

ognarmeklaraútbúgvingina í Danmark.  

 

3. Útbúgvingar, sum stava frá øðrum londum 

Umsøkjarar, sum hava tikið útbúgving sum ognarmeklari í øðrum londum, sum er at javnmeta við 

donsku og/ella føroysku ognarmeklaraútbúgvingina, verða sum meginregla eisini tiknir upp í 

ognarmeklaraskránna, um teir annars lúka krøvini í § 25, stk. 2, nr. 1-10 í lógini um keyp og sølu av 

fastogn o.a. Tó skulu hesar treytir altíð verða loknar: 

 

1) Prógvið skal geva atgongd til at útinna virksemi sum ognarmeklari í viðkomandi landi, 

2) prógvið skal vera útflýggjað av einum skikkaðum myndugleika í viðkomandi landi, við 

heimild í lóg ella fyrisitingarligum ásetingum, og 

3) prógvið skal vátta, at umsøkjarin hevur vinnuligar førleikar, sum í størsta mun svarar til tað, 

sum verður kravt í Danmark og/ella Føroyum.  

 

Skráseting Føroya tekur neyðug stig til tess at tryggja, at avgerð verður tikin á røttum grundarlagi. 


