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Uppskot 
til 

samtyktar 
 

Heitt verður á landsstýrið um at kanna og leggja fyri Løgtingið frágreiðing um, 

hvussu til ber at tryggja, at sjóðvegis farleiðirnar ikki verða raktar, tá ið arbeiðsósemja 

er. Talan er um farleiðirnar: Tvøroyri – Tórshavn, Sørvágur – Mykines, Klaksvík – 

Syðradalur, Hvannasund – Svínoy, Skopun – Gamlarætt (Hest), Sandur – Skúvoy og 

Tórshavn – Nólsoy. 

 

Viðmerkingar 
Líknandi uppskot varð lagt fyri Løgtingið í síðstu tingsetu, men málið fall burtur, av tí 

at løgtingsval varð útskrivað tann 27. september 2011. Málið var tí ikki liðugt viðgjørt 

á tingi áðrenn valið. 

Hetta uppskotið er fyri at verja útjaðaran í okkara landi. 

Tá hesar ósemjur eru, rakar tað arbeiðsfókið á flakavirkjum, okkara skúlabørn og tey, 

sum ferðast við Strandfaraskipunum til og frá arbeiði. 

Ikki at gloyma tann vanda fólk í útjaðaranum verða útsett fyri við at sigla um sund og 

fjarðir í smáum bátum. Hetta kostar eisini nær um helmingin av vikulønini. 

 

Vit hava fingið greitt at vita, at virkir í útjaðaranum fara ikki at klára arbeiðssteðgir 

frameftir (flakavirkir til dømis.) 

 

Tað kann ikki vera rætt, at útjaðarin í Føroyum skal brúkast til jarnbrot fyri at vinna 

slíkar konfliktir, meðan miðstaðarfólk als ikki leggja til merkis, at verkfall er. 

 

Vit kenna væl til, at tað verður forðað fyri, at neyðugar vørur koma til oyggjarnar, tað 

í sjálvum sær er álvarsamt. 

 

Hetta uppskotið er ein roynd at verja fólkið, ið býr í hesum parti av Føroyum, 

somuleiðis at verja arbeiðspláss. 

 

Um verkføll raktu allar Føroyar, var øðrvísi, tá høvdu steðgirnir ikki verið so langir. 

 

Men sum er, hugsa fólk í miðstaðarøkinum ikki um hesar arbeiðsósemjur, tí tey 

merkja einki, meðan útjaðarin liggur í skeljasori. 

 



Hvat viðvíkur lønarósemjum á skipum, er væl saktans eitt at gera, at manningarnar 

hava sømilig kor, hvat lønum viðvíkur. Best hevði verið, at manningarnar vórðu settar 

sum tænastufólk. 

 

Manningarnar skulu føra skipini trygt á vetradegi um fjarðir og sund, tað krevur sín 

mann, tí eiga teir at fáa ta løn, sum samsvarar við slíkt ábyrgdarstarv uttan at noyðast í 

herna ímóti myndugleikum og at hótta við at leggja skipini, tí tað rakar skeivt. 

 

Tað hevur ofta verið at hoyrt í Løgtinginum og landsstýrinum, at vit eiga at samráða 

okkum til, at sleppast kann undan at leggja skipini, men har hendir púra einki, tí kenni 

eg meg noyddan til slíkt uppskot. Eg vildi helst sett fram lógaruppskot, men av tí at 

hetta ikki ber til sambært Stýrisskipanarlógini, seti eg fram hetta uppskot til 

samtyktar. 
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