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Føroyar og Ísland vilja víðka samstarvið

Elkaðal millum Ísland og Føroyar og samstarv innan grøna orku vóru millum 

málini, sum vórðu umrødd á ráðstevnu í Norðurlandahúsinum týsdagin, har 

umboð fyri báðar tjóðirnar hittust og yvirlýsing um víðkað samstarv varð 

undirskrivað av fýra ráðharrum. Yvirlýsing Týsdagin varð skipað fyri ráðstevnu 

í Norðurlandahúsinum um víðkað samstarv millum Ísland og Føroyar. Tað 

vóru tveir íslendskir ráðharrar, vinnumálaráðharrin og fíggjarmálaráðharrin, 

sum tóku stig til ráðstevnuna fyri á henda hátt at takka føroyingum fyri tær 

300 mill. kr., sum Føroyar læntu Íslandi eftir fíggjarligu kreppuna har fyri 

nøkrum árum síðani. Hetta lán er nú afturgoldið. Í sambandi við ráðstevnuna 

varð gjørd yvirlýsing, sum føroysku og íslendsku vinnu- og 

fíggjarmálaráðharrarnir skrivaðu undir í morgun. Har varð m.a. avtalað, at 

londini skulu koma saman um nýskapanarmál hvør hjá øðrum í minsta lagi 

annað hvørt ár. Næsta tiltakið verður hildið í Íslandi. Á ráðstevnuni 

seinnapartin hava samstarvsmøguleikar innan fleiri týðandi øki verið 

umrøddir, m.a. varandi orka, ferðavinna og branding, kreativar vinnur og 

innan virðisbrævamarknað. Johan Dahl, segði í síni røðu á ráðstevnuni m.a. -  

Kæru frændir. Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til denne 

konference, om samarbejde mellem landende, om innovation og 

erhvervudvikling Konferencen er blevet til på jeres initiativ, for at markere 

den store begivenhed, at Island valgte at betale det færøske kriselån tilbage, 

enda tidligere end aftalt. Færøerne og Island har altid arbejdet meget 

sammen, og just på områderne innovation, entrepreneurship og 

erhvervsforskning, har vi de senere år diskuteret, hvordan vi kan styrke 

samarbjdet formelt, og hvorledes vi kan opmuntre erhvervslivet og andre 

aktører i begge lande til at finde sammen. Vi har i de senere år haft flere 

besøg fra Island. Jeg mener at det var i 2009 at vi havde en konference med 

deltagelse af Nýskopunarmiðstøð Íslands, Keilir og Saga Medical, som 

udvikler naturmedicin med hvonn. Siden har jeg selv været på Island og 

besøgt Katrín da hun var vinnumálaráðherri, samt Nýsköpunarmiðstöðin, 

CCP, Keilir og andre steder, sammen med forskere, og vores 

erhvervsudviklingsingsorganisation Vinnuframi. Og for knapt et år siden 

besøgte en færøsk delegation FabLab på Vestmannaeyar. Det er et utroligt 

spændende projekt, som jeg håber at vi snarest får etableret på Færøerne. 

Vores Tekniske skole har i flere omgange besøgt tekniske skoler og 

virksomheder på Island, og jeg ved, at de drøfter helt konkrete 

samarbejdsprojekter med islandske partnere. Der er ubegrænsede 

muligheder for samabejde. Vore lande har i en vid udstrækning lignende 

forudsætninger, og på de områder hvor vi adskiller os fra hinanden, har vi i 

høj grad mulighed for at supplere hinanden, så vi tilsammen står stærkere på 

endnu flere områder. Emnerne, som er valgt, til eftermiddagens program, er 

alle højest relevante for begge lande. I skal gøre op med jer selv, hvordan I 

bedst kan udnytte de rige energiforsyninger, som I er forsynede med. Og vi 

skal finde ud af, hvordan vi bedst kan høste energi ud af vore store 

naturkræfter, til eget brug, og til eksport. Indenfor turisme har vi rigtigt 

meget at samarbejde om. Færøerne og Island bliver allerede i dag, til dels 

markedsført som destinationer i forlængelse af hinanden. Vi deler samme 

færgeforbindelse, og jeg går ud fra, at mange af cruiseskibene, sejler til begge 

lande på deres rundfart i Nordatlanten. Vi samarbejder omkring Vest Norden 

Travel Mart, men der må findes mange flere områder, som vi kan arbejde 

sammen om, indenfor turismen, f.eks. opmuntring og netværk til 

entreprenører indenfor oplevelsesindustri, mad og turisme. Men også 

generelt at søge lærdom og inspiration hos hinanden. Jeg finder i hvert fald 

jeres storslåede kampagne Inspired by Iceland inspirerende. Den er ikke blot 

en stærk markedsføring af Island som rejsemål, men den fortæller også om 

en nation, som ikke lader sig slå ud, hverken af økonomiske krise, 

vulkanudbrud eller andre uventede begivenheder. Det kræver vilje, 

kreativitet og mod. Tre uundværlige forudsætninger for at overleve, både i 

Nordatlanten, men også i den globale verden i det hele taget. Mod og vilje 

har vi altid værdsat. De er grundbetingelser for alt vores traditionelle virke, 

både på Island og på Færøerne. Men at værdsætte og bevidst at bruge 

kreativitet og kreative erhverv, til at skabe økonomisk vækst, er et nyere 

fænomen, som vi endnu ikke helt har styr på. Derfor var det spændende da vi 

sidste år blev præsenteret for den nye kortlægning af kreative industrier på 

Island, og det var meget overraskende, at tallene var så store. Selv når 

turismen ikke var medregnet, blev de kreative industrier vurderede til at 

bidrage til den islandske økonomi med 200 milliarder islandske kroner om 

året. Vi kender endnu ikke disse tal på Færøerne, men vi ved, at vi har 

uforholdsmæssigt mange kunstnere og andre kreative mennesker, så hvis vi 

bliver lige gode til at bruge det kommercielt, er der tale om et vældigt 

potentiale. Når alle vi politikkere har talt, skal vi skrive under en deklaration 

om fortsat samarbejde. Det er en formalisering af samarbejdet, som jeg 

sætter stor pris på, og som kan være med til at øge opmærksomheden i 

begge lande, på de store muligheder som samarbejdet kan bringe. Vi kan i 

dag for det meste, betragte hinandens lande som vore hjemmemarkeder. Vi 

kan studere og arbejde hos hinanden, og vi føler os tæt forbundne. Det må vi 

kunne bruge aktivt, til at skabe ny vækst i begge lande. Tak til jer, Katrin og 

Steingrímur, for at I tog initiativ til denne konference, og også til Þorður 

Bjarni, aðalkonsul Íslands í Føroyum og Hákun, sendimaður Føroya í Íslandi 

for jeres medvirken til at denne begivenhed kunne blive mulig. Vores 

repræsentationer hos hinanden er vigtige ankerpunkter for vores samarbejde 

og kommunikation, og det er derfor af største betydning. at I er med fra 

start. Tak alle sammen, og held og lykke til os alle, med det fremtidige 

innovationssamarbejde. Mynd -  Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnumálum, 

og Steingrím Sigfússon, vinnu- og nýskapanarráðharri eftir ráðstevnuna í gjár, 

her uttan fyri Norðurlandahúsið.
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