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Løgtingsmál nr. 109/2019: Uppskot til samtyktar um at betra um fortreytirnar hjá 

ungum at sleppa til skips 

 

Uppskot 

til 

samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið uppskot um broytingar í 

løgtingslóg um manning av skipum soleiðis, at tað í eini royndartíð ber til at mynstra umborð 

á fiskiskipi uttan at hava tikið trygdarskeið. Haraftrat verður heitt á landsstýrið um at kanna og 

í hesum sambandi leggja fyri Løgtingið neyðug lógaruppskot um, at trygd á sjónum gerst ein 

natúrligur partur av undirvísingini í framhaldsdeildini, og at ung kunnu taka trygdarskeið og 

fáa Bláu bók ókeypis fyrstu ferð. 

 

Viðmerkingar 

Føroyar eru ein fiskivinnutjóð burturav við umleið 1.200 størvum umborð á føroyskum 

fiskiskipum. Seinastu árini hevur tað tó verið ein avbjóðing at manna ávísar skipabólkar av tí 

at tað er blivið trupult at fáa yngra ættarliðið at taka við. 

Lóggávan um trygd á sjónum er herd seinastu árini, hetta hevur eisini verið neyðugt at gera. 

Hesi herdu tiltøk hava verið við til at hækka gáttina munandi hjá ungum og óroyndum fólki at 

fáa atgongd til arbeiðspláss umborð á føroysku fiskiskipunum. Kravið er, at áðrenn ein 

persónur kann mynstra umborð á skipi, skal hann hava tikið trygdarskeið og Bláu Bók. Hetta 

er rættiliga kostnaðarmikið hjá ungdómi, sum júst hevur fingið frí úr skúlanum, og ynskir at 

vinna sær nøkur oyru í summarfrítíðini. Hesir persónar velja tí heldur at finna sær eitt annað 

arbeiði á landi og koma tí ongantíð at royna seg sum sjómenn. 

Tað er okkara fatan, at tá ein ungur persónur mynstrar umborð á einum fiskiskipi, verða atlit 

tikin til royndirnar hjá persóninum soleiðis, at hann ikki verður settur á vandamiklar og 

útsettar uppgávur, fyrrenn manningin metir, at persónurin er klárur til hetta.  

Tað er umráðandi at vit fáa tilgongd av nýggjum sjófólki umborð á okkara fiskiskipum 

soleiðis, at vit framhaldandi kunnu vera ein vælvirkandi fiskivinnutjóð, sum í størsta mun er 

mannað við føroyingum.  
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Á Løgtingi, tann 28. februar 2019 

 

 

Bárður Kass Nielsen       Kári P. Højgaard 

 


