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Nógv lond vilja í Arktiska Ráðið

Alsamt fleiri lond, felagsskapir og EU ynskja at fáa eygleiðarastøðu í Arktiska 

Ráðnum skrivar Berlingske Tidende. 14 ynskja eygleiðarastøðu Tað er stórur 

áhugi fyri arktiska økinum, bæði hjá londunum, sum longu eru limir í Arktiska 

Ráðnum og teimum 14 londunum og felagsskapunum, sum ynskja at fáa 

eygleiðarastøðu í ráðnum. EU hevur søkt um slíka eygleiðarastøðu. Tað hava 

lond sum Kina, Japan, Suðurkorea, Singapore, India og Italia eisini umframt 

felagsskapir sum Greenpeace og altjóða felagsskapurin av olju- og 

gassframleiðarum. Vit hava staðfest ein vaksandi áhuga fyri Arktis, tí gongdin, 

her serstakliga innan skipaferðsluna, hevur avleiðingar fyri allan heimin, sigur 

Klavs Holm, danski sendiharrin fyri Arktis. Hann heldur tað vera ein fyrimun at 

kunna bjóða stórveldum sum Kina inn í Ráðið sum eygleiðara fyri harvið at 

sleppa undan, at tað verða stovnað onnur ráð ella stovnar á økinum, sum fara 

at gera, at Arktiska Ráðið fær minni týdning. Sambært Berlingske Tidende var 

semja ikki á fundi í Tromsø í vikuni um, hvør skal fáa loyvi at vera partur av 

Ráðnum. Serstakliga Kanada og Rusland eru ivasom um at fáa nýggjar limir. 

Tá limatalið veksur, so er greitt, at tað fer at elva til eitt ávíst trýst. Tí skal 

eftirlit vera við teirra støðu, sigur Anton Vassiljev, sum er tann russiski 

sendiharrin fyri Arktis. Kina liggur framvið Tað er greitt, at m.a. Kina hyggur 

eftir Arktis við sera stórum áhuga. Arktisk og ikki-arktisk lond skulu samstarva 

um arktiskar spurningar á einum grundarlag, har rættindini hjá hvørjum 

øðrum verða vird, sigur Hong Lei, sum er talsmaður fyri kinesiska 

uttanríkisráðið. Arktiska Ráðið er mest týðandi samstarvsstovnurin, tá tað 

snýr seg um Arktis og telur umframt Ríkisfelagsskapin sjey limir. Teir eru 

Norra, Svøríki, Finland, Ísland, USA, Kanada og Rusland. Føroyar og Arktis 

Føroyar eru saman við Grønlandi partur av limaskapinum hjá Kongaríkinum 

Danmark í Arktiska Ráðnum. Síðani veðurlagsbroytingar eru farnir at gera um 

seg í Arktis hava eisini føroyskir myndugleikar og vinnulív sagt seg vilja fylgja 

gongdini í Arktis meira neyvt og fáa lut í teimum møguleikum, sum koma í 

kjalarvørrinum á broytta veðurlagnum. Landsstýrið hevur sett ein bólk at gera 

uppskot til eina føroyska strategi fyri Arktis. Hetta arbeiðið er í gongd og skal 

vera liðugt í apríl. Tað skal vera grundarlag fyri føroyskari luttøku í einum 

framtíðar arktiskum øki við teimum møguleikum og avbjóðingum hetta hevur 

við sær.
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