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løgtingsmáli nr. 8/2019: Uppskot til samtyktar um nútímans skip til allar oyggjaleiðirnar 

 

Bjørt Samuelsen, Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir, Beinta Løwe Jacobsen, Kristina Háfoss og Høgni 

Hoydal, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 4. november 2019, og eftir 1. viðgerð 14. november 2019 

er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 20. november og 2. desember 2019.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Útoyggjafelagið og landsstýrismannin í 

fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, saman við stjóranum á Strandfaraskipum Landsins. 

 

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

 

Meirilutin (Christian F. Andresen, Erhard Joensen, Frimodt Rasmussen og Steffan Klein Poulsen) 

vísir á, at landsstýrismaðurin hevur upplýst fyri nevndini, at arbeitt verður við eini langtíðar 

íløguætlan fyri Strandfaraskip Landsins. Strandfaraskip Landsins hevur gjørt tilmæli um at útvega 

tvær nýggjar bilferjur og tveir nýggjar ferðafólkabátar. Arbeitt verður í løtuni við at projektera hesi 

skip. Tá hetta arbeiðið er liðugt, verður uppskot lagt fram um endaligan langtíðar íløgukarm at 

endurnýggja flotan hjá Strandfaraskipum Landsins. 

 

Meirilutin tekur tískil ikki undir málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir og Ingilín D. Strøm) heldur tað vera átrokandi neyðugt, 

at peningur verður játtaður til at endurnýggja farleiðirnar við tíðarhóskandi ferjum til oyggjarnar. 

Ferjurnar eru gamlar og slitnar og hava tænt fyri seg. Av tí at ferjurnar eru gamlar, er eisini trupult at 

fáa eykalutir til tær, og í mongum førum skulu hesir tilevnast serstakt. Somuleiðis eru krøv, sum 

ferjurnar skulu liva upp til bæði dýr og tíðarkrevjandi. Hetta er viðvirkandi til, at farleiðirnar eru 

óstøðugar. 

 

Tað kom fram í hoyringunum í Rættarnevndini, at ferðasambandið til oyggjarnar uttan vegasamband 

ikki er nøktandi sum er. Tað er bæði tørvur á nyggjum ferjum, og í fleiri førum eisini fleiri túrum. 

Farmafltningur er eisini ein trupulleiki í fleiri økjum. 

 

Eitt gott, støðugt og trygt ferðasamband er avgerandi fyri bæði fólk og vinnulív. Uttan hetta er ikki 

búgvandi á staðnum, og vinnumøguleikarnir eru skerdir. Eitt dagført samband er ein fyritreyt fyri, at 

øll í landinum fáa lut í framburðinum, og fyri at fólk framvegis velja at búgva og virka í øllum 

oyggjunum.   

 

Landið hevur gjørt stórar íløgur í vegir, tunlar, brýr og byrgingar fyri at binda saman oyggjarnar, og 

85% av fólkinum hava í dag fast samband. Hetta ásannandi, at samferðsla hevur alt at siga í nútíðar 

samfelagnum. 

 



Tað áleggur eisini politisku skipanini at tryggja, at oyggjarnar hava gott og tíðarhóskandi 

ferðasamband. Føroyar eru oyggjaland, og smáu plássini hava eins góðan tilverurætt sum størru 

støðini. Tað, at tey eru færri fólk, sum kunnu gera vart við seg, áleggur bara Løgtinginum enn størri 

skyldur at vísa á og stríðast fyri teirra sjónarmiðum. 

 

Vit skulu í holtur við eina umlegging av Føroyum, har farið verður til varandi orkukeldur. 

Endurnýggjanin av strandfaraflotanum eigur eisini at taka atlit til umhvørvið; tí eiga nýggju ferjurnar 

at verða smíðaðar soleiðis, at brennievnið í mestan mun verður varandi orka. 

 

Hartil er eisini týdningarmikið, at ætlanin um at endurnýggja standfaraflotan byggir á eina breiða 

politiska semju, soleiðis at greiða ætlanin verður fylgd, uttan mun til hvør samgonga er. 

 

Viðgerðin av málinum hevur greitt víst, at tørvur er á at gera langtíðarsemju um fígging, so gomlu 

ferjurnar kunnu útskiftast. Ongin er ósamdur í tørvinum. 

 

Grundgevingin hjá meirilutanum fyri at fella uppskotið er, at landsstýrismaðurin arbeiðir við 

málinum. Vit undrast á grundgevingina, tí vit duga ikki at síggja, at tað í broytingaruppskotinum hjá 

landsstýrismanninum í fíggjarmálum til fíggjarlógina fyri 2020 er settur nakar peningur av til 

endamálið. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

 

 

Rættarnevndin,  13. desember 2019 

 

 

 

 Christian F. Andreasen Ingilín D. Strøm  Erhard Joensen 
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Frimodt Rasmussen  Hervør Pálsdóttir  Sirið Stenberg 

 

 

 

Steffan Klein Poulsen 

 

 


