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Danskir reiðarar ynskja onga seravtalu við Grønland

Ein seravtala millum Danmark og Grønland tænir ikki donsku farmasiglingini. 

Tað metir varastjórin í danska reiðarafelagnum Dansk Rederiforening. Soleiðis 

arbeiða vit ikki í donsku farmaflutningsvinnuni, sigur Jan Fritz Hansen við 

danska Politiken um dagarnar. Í farnu viku kom fram, at ein politiskur 

meiriluti var fyri, at danski staturin skal vera við at vinna ráevni úr virðismiklu 

grønlendsku undirgrundini, og danski Fólkaflokkurin skeyt upp, at Danmark 

setur á stovn nýtt felag, sum danski staturin skal eiga, og sum saman við 

eftirlønargrunnum og stórum fyritøkum skal tryggja fíggingina til at vinna 

stóra ríkidømi úr undirgrundini  eitt sokallað Dong 2. Men danska 

farmaflutningsvinnan sær ikki stórvegis virði í eini slíkari protektionistiskari 

seravtalu, sum varastjóri í danska reiðarafelagnum tekur til. Í hesari vinnuni 

liva vit av at sigla kring knøttin. Tískil er tað umráðandi fyri okkum, at tú 

hevur ein frælsan og liberalan marknað og ikki seravtalur, protektionismu og 

tjóðskaparlig bond. Vit høvdu í øllum førum ikki fingið ágóðan av eini slíkari 

avtalu, um tað var galdandi til dømis á landnyrðingsleiðini ella 

útnyrðingsleiðini, sigur Jan Fritz Hansen. Økja um altjóða samstarv Í mun til 

politisku flokkarnar í Danmark, sum virka fyri seravtalum og serloyvum til 

grønlendska marknaðin, so arbeiðir danka reiðarafelagið at økja um 

samstarvið um Arktis á altjóða pallinum. Haraftrat heldur danska 

reiðarafelagið, at danir heldur eiga at brúka orkuna upp á vaktraruppskotið, 

sum danska stjórnin hevur lagt fyri sjóøkið, tí har spælir Arktis ein stóran 

leiklut. Vit vilja gjarna vera við at menna eina vaktrarætlan, og vit vilja eisini 

hava okkara grønlendsku vinir við í hetta samstarvið. Tað er umráðandi, at vit 

fáa eitt gott samstarv við grønlendingar, til dømis tá tað kemur til at røkja eitt 

nám í Grønlandi, soleiðis at hetta verður rikið skilagott og trygt, og tænir 

øllum pørtum, sigur Jan Fritz Hansen. Danir hava fyrimun Hóast Danmark ikki 

skal hava nakra seravtalu við Grønland, so metir reiðarafelagið, at donsk 

reiðarí sum er hava fyrimunir samanborið við onnur reiðarí, tí fjarstøðan 

millum Grønland og Danmark er ikki so stór. Eisini tá tað kemur til 

undirveitingarvinnuna hava danir fyrimun. Vit kenna serligu krøvini fyri at 

sigla í sjóøkinum, har vit hava royndir og sjófólk við royndum. Vit hava eisini 

royndir við at menna útgerð, sum skal halda til ógvusligu viðurskiftini og hava 

øðrvísi eginleikar enn skipasmiðjurnar í fjareystri, sigur Jan Fritz Hansen. 

Keldur -  politiken.dk og ShippingWatch.
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