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Johan Dahl 
landsstýrismaður 
 

Svar 
 

uppá 
 

fyrispurning frá Høgna Hoydal, løgtingsmanni, í løgtingsmáli nr. 92/2014, viðvíkjandi 
Mykinessiglingini. 
 
Spurningurin var soljóðandi:  
 

1. Hví missa mykinesfólk bátin Jósup í eitt tíðarskeið, har hann verður fluttur til aðra farleið? 
 

2. Hvørjar treytir og ásetingar eru í avtaluni um útbjóðing av farleiðini til Mykinesar – og er 
einki, sum tryggjar mykinesfólki eitt fast tænastustøði við egnaða bátinum á leiðini? 
 

3. Kann Mykinesleiðin verða  rakt av hesum í øðrum tíðarskeiðum, tá ið tørvur er á 
avloysaraskipi aðrastaðni? 
 

4. Heldur landsstýrismaðurin, at tað kann góðtakast, at fólk í einum parti av landinum á henda 
hátt fáa øðrvísi treytir enn onnur í siglingini? 
 

5. Hvat ætlar landsstýrismaðurin at gera við málið? 
 
Viðmerkingar: 
Nú Mykinessiglingin skal byrja 1. mai, hevur Strandferðslan boðað frá, at báturin Jósup í eitt 
tíðarskeið verður fluttur úr Mykinessiglingini til at røkja aðra farleið. Ì meðan skulu mykinesfólk, 
og tey, sum vitja oynna, dúva upp á annað flutningsfar, ið er munin óhøgligari at ferðast við. 
 
Mykinesleiðin er ein útboðin farleið, og tað tykist undrunarvert, um ongar treytir eru settar í 
sáttmálanum um at halda tænastustøðið við ávísum flutningsfari. Og tað tykist sum mismunur, at 
farleiðin til Mykinesar skal fáa verri tænastu, tí egnaði báturin skal røkja sigling til aðrar oyggjar 
fyri strandfaraskip, sum skal í dokk.   
 
Frammanundan hevur Mykines bert sjóvegis farleið frá mai til august, og at tann egnaði báturin er 
markaður til at sigla hetta avmarkaða tíðarskeiðið, átti at verið sjálvsagt. 
 
Til tess at fáa greiði á hesum, verður spurningurin settur.  
 

 
 
 

Á Løgtingi,   5. mai 2015 
  

Høgni Hoydal 
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Svar: 

 
Spr. 1. 
Orsøkin til, at SSL í hesum førinum velur at seta Jósup, sum vanliga røkir Mykinesleiðina, í sigling 
á Svínoyar/Fugloyarleiðini hesar tvær vikurnar frá 1. til 15. mai, ímeðan Ritan er á beding, er heilt 
einfalt, at SSL onki avloysaraskip hevur at seta inn í sigling, tá ið egin skip skulu í dokk ella til 
umvælingar. Hvørja ferð tørvur er á at nýta avloysaraskip m.a. í.s.v. dokkingar, má 
avloysarasiglingin tí bjóðast út ímillum privatar veitarar. 
 
Eftir at hava boðið Fugloyarleiðina út, komu tvey tilboð inn. Annað var á 10.000 kr. og hitt var 
13.000 kr. um dagin. SSL hava ikki serskilda játtan til slíkar útveitingar og er tí neyðugt at fíggja 
eykakostnaðin av avloysarasiglingini við vanligu játtanini. Tí er dagsprísurin avgerandi og er hetta 
høvuðsorsøkin til, at valt varð at taka av lægra tilboðnum, sum Sp/f Mykines átti. Afturat hesum 
tekur felagið 1.000 kr. av um dagin fyri Mykinessiglingina teir dagarnar, ið Jósup ikki siglir á 
Mykinesleiðini, og sparir SSL sostatt eisini pening í Mykinessiglingini við at velja tilboðið frá Sp/f 
Mykines. 
 
Í sambandi við útboðið varð veitarin spurdur, um hann kundi tryggja Mykinesfólki trygga og 
støðuga sigling við øðrum báti hetta tíðarskeið. Hjá Sp/f Mykines var hetta ikki nakar trupulleiki og 
verður siglingin hesar tvær vikurnar, tá ið Jósup er norðanfyri og avloysir, røkt av hinum bátinum 
hjá felagnum, “Brynhild”.  
 
Ein týðandi partur av grundgevingini fyri, at Brynhild og ikki Jósup skal røkja Mykinesleiðina var, 
at munandi færri ferðafólk eru til Mykinesar hesa ársins tíð. Tað er ikki fyrr enn longur er liðið út á 
summarið, at ferðafólkatalið til Mykinesar økist. Harafturímóti er ferðafólkatalið á Fugloyðarleiðini 
munandi hægri.  
 
Í tíðarskeiðinum 01. – 18. mai 2014, vóru til samans 263 ferðandi (einvegis) á Mykinesleiðini, 
meðan talið var 746 ferðandi (einvegis) á Fugloyarleiðini sama tíðarskeið.  
 
At enda vísti tað seg, at skipið hjá hinum veitaranum, sum bjóðaði upp á avloysarasiglingina, eisini 
skuldi á beding sama tíðarskeið tá samanum kom, og tí var reelt bara hetta eina boðið upp á 
siglingina.  
  
SSL hevði tí ikki annað val enn at taka av tilboðnum frá tí bíligara veitaranum.  
 
SSL hevur áður havt Súluna at seta inn sum avloysaraskip, umframt leiguskip frá privatum at hjálpa 
til fyri 9.000 kr. um dagin. Í 2013 varð avgerð tikin um, at Súlan ikki er egnað at seta inn í sigling á 
t.d Nólsoyar-, Kalsoyar- og Svínoyar/Fugloyarleiðunum. SSL hevur tí ikki brúkt pening og orku 
upp á at halda ymisku loyvini hjá Súluni við líka, soleiðis at hon kann sigla við ferðafólki, og førir 
hon tí nú bert farm.  
 
Spr. 2. 
Sambært avtaluni um Mykinesleiðina millum Sp/f Mykines og SSL, ið er galdandi í fimm ár frá 1. 
mai 2013 og fram til august 2017, er tað ein treyt, at felagið nýtir nýggja skipið “Jósup” til 
siglingina og skal felagið sambært sáttmálanum m.a. tryggja eitt gott og trygt tænastustøði, eins og 
sáttmálin inniheldur ásetingar um tænastuferð (17-19 míl) v.m.  
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Sostatt er tað greitt, at felagið ikki av sínum eintingum kann seta annað skip (t.d. Brynhild) í sigling, 
sum ikki lýkur treytirnar, sum eru ásettar í sáttmálanum. 
 
Í hesum føri er tó talan um eina aðra støðu, eftirsum arbeiðsgevarin og arbeiðstakarin hava gjørt 
eina avtalu um, at vikið verður frá sáttmálatreytunum í eitt stutt tíðarskeið fyri at loysa eina 
bráðfeingis støðu, hvar tørvur er á skipinum (Jósup) á aðrari farleið.  
 
Punkt 3. 
Nei, Mykinesleiðin verður ikki rakt av hesum í øðrum tíðarskeiðum, tí bedingstíðirnar hjá SSL eru 
lagdar uttan fyri ta tíðina, ið sigling er á Mykinesleiðini. 
 
At tað var neyðugt at gera tað í hesum førinum kemst av, at tað í sambandi við seinastu dokking av 
Rituni vísti seg, at neyðugt var at skifta nakað av stálinum, og hevði hetta við sær, at bedingstíðin 
hjá Rituni var 12 dagar longur enn væntað. 
 
Av tí at dokkingin liggur uttanfyri tíðarskeiðið, har tørvur er á skipi við høgum orkuføri á 
Mykinesleiðini, varð hendan loysn mett ráðilig í hesum førinum.  
 
Punkt 4. 
Nei, landsstýrismaðurin heldur ikki, at tað er nøktandi, at partar av landinum verða raktir á hendan 
hátt. Men út frá givnu umstøðunum var hetta frægasta loysnin í hesum føri, eftir sum upprunaliga 
ætlaða bedingstíðin av Rituni var fram til 2. mai. Av tí at stálið skuldi skiftast á Rituni, verður hon 
tó ikki liðug fyrr enn 15. mai. Valið var tí ímillum ikki at hava sigling á Svínoyar/Fugloyarleiðini 
ella at gera, sum nú verður gjørt. 
 
Punkt 5.  
SSL hava fimm skip, ið skulu avloysast av privatum veitarum, tá ið tær árligu dokkingarnar eru. 
Samlaða árliga útveitingarskeiðið er 75-90 dagar um árið fyri ein samlaðan kostnað millum 800.000 
og 1.000.000 kr. árliga. 
Við at taka av lægra tilboðnum í hesum føri, spara SSL góðar 200.000 kr. og tað ger góðan mun í 
samlaðu játtanini.  
 
Eg meti tó, at tann besta loysnin fyri landið og SSL hevði verið, um SSL í staðin útvegaði sær egin 
avloysaraskip, ið kundu avloyst á øllum oyggjaleiðunum, so at ikki var neyðugt at leiga skip frá 
øðrum í sambandi við dokkingar og umvælingar.  
 
Eitt nýtt avloysaraskip kann væntandi fáast fyri uml. 7-9 mió. kr. og hevði tað borið til at fíggja 
slíka íløgu við teirri játtan, sum árliga verður nýtt til avloysarasiglingina. Tó er helst neyðugt í 
fyrstu atløgu at seta pening av á fíggjarlógini til at byggja eitt slík skip, men hetta er ein íløga, sum 
lutfalsliga skjótt hevði spart seg innaftur.  
  
Eg haldi sostatt, at besti háttur at taka við avbjóðingini, sum loypandi stingur seg upp við 
avloysaraskipum er, at SSL fær egið avloysaraskip. Á henda hátt kann SSL framhaldandi reka 
siglingina, ímeðan skipini hjá SSL eru á beding. Mítt tilmæli til Løgtingið er tí, at arbeitt verður 
víðari við eini slíkari loysn, so skjótt Tingið kemur saman aftur eftir summarsteðgin.  
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Umframt at vera ein meiri fíggjarliga skynsom loysn fyri landið, hevði ein slík loysn eisini havt við 
sær, at SSL hevði kunnað skipað samlaða raksturin meiri smidliga, lagt bedingstíðirnar betur til 
rættis, uttan at tað ávirkar tænastuna stórvegis, umframt at SSL altíð hevði havt eitt skip at seta inn, 
tá ið óhapp ella brek henda á ymisku leiðunum.  
Mett verður, at eitt slíkt avloysaraskip kundi verið nýtt alt árið og tá tað ikki røkir avloysarasigling, 
hevði t.d. verið ein møguleiki at nýtt skipið um Nólsoyarfjørð mitt um dagin, tá fá ferðafólk eru. 
Hetta hevði økt um tænastuferðina og havt við sær eina meiri smidliga og fíggjarliga skynsama 
sigling til Nólsoyar.  
 
 
 
 
 

Vinnumálaráðið, tann 16. mai 2015 
 

 
 
 
 

Johan Dahl 
landsstýrismaður 

 


