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USA nýggja strategi fyri Arktis

Ikki einans føroyingar hava gjørt fyrireikingar til eina almenna strategi fyri 

framtíðar virksemi í Arktis. Nú hevur amerikanska stórnin lagt fram sína 

strategi fyri Arktis. Hetta kemur beint undan einum týðandi fundi í Arktiska 

Ráðnum, sum verður í Kiruna í Svøríki í næstum. Tað er longu lagt upp til 

ósemju á fundinum, tí russar vilja ikki hoyra talan um, at lond sum Kina fáa 

ráðgevarastøðu í Ráðnum. USA sigur í síni strategi, at endamálið er at verja 

amerikonsk national áhugamál og egna trygd, vera við til at umsita Arktis á 

ábyrgdarfullan hátt gjøgnum altjóða umsiting og samstarv. Hetta veit The 

Arcitc Institute at siga. Fyrsti parturin av strategiiini um at verja og fremja 

nationala og innanhýsis trygd skal fáast til vega við at styrkja infrastrukturin 

og strategiskar møguleikar. M.a. við at betra um áhugan fyri Arktis við at deila 

vitan. Harnæst at varðveita friðin á havinum og trygd fyri siglingarleiðum og 

menna og troyta olju og gass í Arktis á ábyrgdarfullan hátt fyri at tryggja orku. 

Víðari verður sagt, at USA fyri at tryggja ábyrgdarfulla tilgongd til arbeiði í 

økinum og verja viðkvæma umhvørvið, fer at raðfesta eftirlit við 

vistfrøðiskipanum og umhvørvisligum avbjóðingum og samtykkja Artic 

Management, sum skal tryggja røttu umsitingina av tilfeinginum. Eisini at 

menna gransking lokalt og altjóða og brúka vanliga vitan um økið umframt at 

kortleggja arktiska havið, siglingarleiðis og strandaøki. Haraftrat vil 

amerikanska umsitingin menna altjóða samstarvið við at arbeiða saman við 

øðrum arktiskum londum við somu virðum og áhugamálum og brúka Arktiska 

Ráðið sum eitt stað at fremja amerikonsk áhugamál. Eisini at stuðla 

ratifisering av "Law of the Sea Convention" og samstarv við ikki arktisk lond í 

IMO. Eisini Føroyar verða umboðaðar á fundinum í Arktiska Ráðnum við Kaj 

Leo Johannessen, løgmanni. Í tíðindaskrivi nú um dagarnar skrivar 

løgmansskrivstovan m.a.: Løgmaður, Kaj Leo Holm Johannesen luttekur á 

ráðharrafundi í Kiruna 14. og 15. mai saman við uttanríkisráðharrunum í 

limalondunum í Arktiska Ráðnum. Á skránni fyri fundin er m.a. undiritan av 

arktiskari samstarvsavtalu um oljutilbúgving.? Tann 16. mai luttekur 

løgmaður á arbeiðsmarknaðarráðstevnu í Stokkhólmi saman við 

norðurlendsku forsætisráðharrunum. Evni fyri ráðstevnuna er 

ungdómsarbeiðsloysi.? Løgmaður verður aftur í Føroyum 17. mai. Mynd 

Løgmaður Kaj Leo Johannessen tekur her ímóti frágreiðing og tilmælti um 

Føroyar í Arktis, frá leiðaran í arbeiðsbólkinum, Margrethu Nónklett. 
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