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“Hann er vorðin partur av heimselituni og telist millum teir mest dugnaligu, tá tað snýr
seg um sambandið millum jarðfrøði og ásetan av altjóða landgrunsmørkum.” Hetta eru
skoðsmálini, sum Bjørn Kunoy og Martin Heinesen, tvey av kendu andlitum føroyinga, tá
talan er um ásetan av landgrunsmørkum, geva starvsfelaganum Finn Mørk.
Hann er millum serfrøðingarnar, ið nú um dagarnar kundu gleðast um góða úrslitið av
seinasta landgrunsmálinum, sum veksur um Føroyar við 27.000 ferkilometrar. Hann var
partur av føroysk-donsku arbeiðs- og sendinevndini, ið sannførdi limirnar í undirnevnd hjá
Landgrunsnevnd ST um føroysku krøvini til landgrunnin uttan fyri 200 fjórðingar norðan
fyri Føroyar.

Finn Mørk tók útbúgving sum jarðfrøðingur og jarðalifrøðingur í Danmark í januar 2007.
Longu sama ár varð hann settur hjá Jarðfeingi og fekk til uppgávu at vera
projektstarvsfólk í landgrunsverkætlanini í mai sama ár. Tað var um tað mundið, tá tað
kom meira ferð á hetta stóra og fyri Føroyar so týðandi mál.
Finn Mørk, sum varð við til søguliga tíðindafundin í Tinganesi seinasta fríggjadag,
søguligur vegna framúr góða úrslitinum av landgrunsmálinum og tí hetta var fyrstu ferð, at
nýggja fjølmiðlarúmið í Tinganesi varð brúkt.
Finn Mørk sigur við oljan.fo, at hansara lutur í hesum stóra og umfatandi máli hevur verið
innan tað vísindaliga økið, nevniliga at lýsa jarðfrøðina og teir teknisku partarnar, sum
síðani hava ligið til grund fyri føroyska kravinum.
Projektið, sum varð í tveimum pørtum, varð liðugt í 2010, tá kravið um økið sunnan fyri
Føroyar varð latið inn. Árið fyri varð kravið um økið norðan fyri Føroyar latið inn, og tað
er hetta seinna, sum nú er vorðið avgreitt, tó at enn resta í endaligu avtalurnar við Norra
og Ísland um umskarandi mørk. Hetta verður ikki mett at verða nakar trupulleiki, tí
londini vórðu longu í 2006 samd um, hvussu umskarandi mørkini skuldu setast.
Hóast tað nú er upp til landgrunsnevnd ST at viðgera og taka støðu til føroysku krøvini til
økið sunnan fyri Føroyar, sum fevnir um 600.000 ferkilometrar, so verður mett, at tað fer
at taka kanska 10 ár ella meira, áðrenn ein loysn fyriliggur.
Men Finn Mørk verður kortini ikki arbeiðsleysur. Boð eru eftir honum sum partur av
arbeiðinum at vinna danska kongaríkinum og harvið Grønlandi rættin til mørk til heili trý
øki.
Nú arbeiðir hann fyri GEUS, sum er dansk-grønlendski jarðfrøðisstovnurin. Her fer hann at
arbeiða víðari við teimum grønlendsku økjunum.
Tað er neyvan ov nógv sagt, at Finn Mørk nú fer at hjálpa grønlendingum at fáa loyst
teirra landgrunsmál og brúka sínar royndir og vitan frá tí føroysku verkætlanini. Í
Grønlandi eru trý øki og hava myndugleikarnir latið inn til Landgrunsnevndina tvey av
krøvunum og eftir er so eitt, sum kanska er tað mest áhugaverda politiskt, har norðuri og
eitt øki, har stórveldini vilja hava nakað at siga. Tí verður tað eisini ein stór og nýggj
avbjóðing fyri unga føroyska “landgrunns” jarðfrøðingin.

