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Mugu førleikamenna okkara sjófólk

Eftirspurningurin eftir væl kvalifiseraðum navigatørum, fer at verða stórur í 

mong ár fram. Tí er sera umráðandi, at vit í okkara samfelag gera okkara 

ítarsta fyri at eftirútbúgva og førleikamenna okkara sjófólk, segði formaðurin í 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag, Eyðstein Djurhuus á aðalfundinum í Havn í 

dag. Hann segði m.a., at forsagnirnar fyri farmasigling og frálandavirksemi eru 

positivar, eftir fleiri vánalig ár.Útlitini hjá limunum eru hampuliga góð. 

Eyðstein Djurhuus vísti á, at alsamt fleiri og fleiri navigatørar søkja sær hýru í 

útlondum. Sum nú er tað nokk meirilutin, sum hevur starv uttanlanda. Hesir 

hava stórar tupulleikar við føroysku skattamyndugleikunum. Tað er sera 

ógreitt, hvørjir reglar galda. Mong dømi eru um ymiska viðferð hjá persónum 

í somu støðu. Enn meira illgrunasamt er tað, tá tað ber til at tosa seg frá 

einari stórari skattarokning. Vit hava alla orsøk til at halda, at rættartrygdin 

hjá okkara sjófólki er í vanda, segði formaðurin, tá hann legði fram 

formansfrágreiðing sína fyri teimum uppmøttu umleið hálvthundrað 

limunum á Hotel Føroyum. Og hann helt fram -  Hesir navigatørar eru ikki 

virknir limir í FSN. Tí er avmarkað, hvussu nógv vit kunnu gera fyri at hjálpa 

teimum. FSN hevur higartil altíð heitt á navigatørar, sum sigla uttanlands, at 

søkja sær limaskap í tí landinum, skipið er skrásett. ITF hevur heitt á okkum 

um at endurskoða hesa støðutakan, tí sambært ITF verða sjómenn altíð 

umboðaðir av fakfelag í teirra heimlandi. Hetta kann saktans gerast, hóast 

fakfelagið ikki hevur avtalurættin við reiðarí. Hetta er eitt stórmál og nógv 

arbeiði skal til, um vit vilja átaka okkum hesa uppgávu. Hesir sjómenn eru nú 

skipaðir í ymiskar felagsskapir, so sum Antares og Felagið fyri fiskimenn 

uttanlands. FSN kann ikki av sínum eintingum, yvirtaka teirra uppgávu. Men 

eitt tætt samstarv við hesar, kundi verið ein góð byrjan uppá hesa uppgávu. 

Lesið alla formansfrágreiðingina á heimasíðuni www.fsn.fo. (Oljan.fo var á 

aðalfundinum og fara vit komandi dagarnar at hava samrøðu við formannin 

og eisini siga frá áhugaverda fyrilestrinum hjá Ben Arabo.) Myndir -  

Formaðurin í Føroya Skipara- og Navigatørfelag, Eyðstein Djurhuus. Umleið 

hálvthundrað navigatørar møttu til aðalfundin Ben Arabo, stjóri í Atlantic 
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dag. Hann segði m.a., at forsagnirnar fyri farmasigling og frálandavirksemi eru 

positivar, eftir fleiri vánalig ár.Útlitini hjá limunum eru hampuliga góð. 

Eyðstein Djurhuus vísti á, at alsamt fleiri og fleiri navigatørar søkja sær hýru í 

útlondum. Sum nú er tað nokk meirilutin, sum hevur starv uttanlanda. Hesir 

hava stórar tupulleikar við føroysku skattamyndugleikunum. Tað er sera 

ógreitt, hvørjir reglar galda. Mong dømi eru um ymiska viðferð hjá persónum 

í somu støðu. Enn meira illgrunasamt er tað, tá tað ber til at tosa seg frá 

einari stórari skattarokning. Vit hava alla orsøk til at halda, at rættartrygdin 

hjá okkara sjófólki er í vanda, segði formaðurin, tá hann legði fram 

formansfrágreiðing sína fyri teimum uppmøttu umleið hálvthundrað 

limunum á Hotel Føroyum. Og hann helt fram -  Hesir navigatørar eru ikki 

virknir limir í FSN. Tí er avmarkað, hvussu nógv vit kunnu gera fyri at hjálpa 

teimum. FSN hevur higartil altíð heitt á navigatørar, sum sigla uttanlands, at 

søkja sær limaskap í tí landinum, skipið er skrásett. ITF hevur heitt á okkum 

um at endurskoða hesa støðutakan, tí sambært ITF verða sjómenn altíð 

umboðaðir av fakfelag í teirra heimlandi. Hetta kann saktans gerast, hóast 

fakfelagið ikki hevur avtalurættin við reiðarí. Hetta er eitt stórmál og nógv 

arbeiði skal til, um vit vilja átaka okkum hesa uppgávu. Hesir sjómenn eru nú 

skipaðir í ymiskar felagsskapir, so sum Antares og Felagið fyri fiskimenn 

uttanlands. FSN kann ikki av sínum eintingum, yvirtaka teirra uppgávu. Men 

eitt tætt samstarv við hesar, kundi verið ein góð byrjan uppá hesa uppgávu. 

Lesið alla formansfrágreiðingina á heimasíðuni www.fsn.fo. (Oljan.fo var á 

aðalfundinum og fara vit komandi dagarnar at hava samrøðu við formannin 

og eisini siga frá áhugaverda fyrilestrinum hjá Ben Arabo.) Myndir -  
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