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Føroyingurin við besta støðumeti á landgrunsskeiði, ið nú er boðið út av Setrinum, fær í 

boði fría luttøku í serligum havrættarskeiði í Suður-Korea í oktober 2015. 

Tað er eingin loyna, at frambrot Føroya seinastu árini innan havrætt hava verið 

stór. Nakað herfyri var føroyski jarðfrøðingurin Martin V. Heinesen valdur sum 

limur ílandgrunsnevnd Sameindu Tjóða, sum hevur sæti í New York. Stutt eftir 

vardi Bjørn Kunoy sína doktararitgerð innan almenna lóg við Université Paris Ouest 

Nanterre, og saman við føroyska jarðfrøðinginum, Finn Mørk, hava teir báðir staðið á 



odda við valaarbeiði at leggja fram landgrunskrøvnorðan fyri Føroyar fyri landgrunsnevnd 

Sameindu Tjóða. 

Í fjør tóku Martin V. Heinesen, Bjørn Kunoy og Finn Mørk, saman við Fróðskaparsetur 

Føroya, stig til at skipa fyri skeiði í landgrunsviðurskiftum. Aðalmálið var at fáa í lag eitt 

skeið í heimsflokki og eydnaðist í fjør at fáa fremstu serfrøðingar í heiminum at koma til 

Føroya at undirvísa. 

Prinsipiell avgerð er nú tikin um at skipa fyri hesum skeiði á hvørjum sumri tey komandi 

trý árini. Skeiðið í summar, sum ber heitið: “2015 SACS” verður á Setrinum í døgunum 21. 

– 27. juni. Væntandi fara lesandi úr øllum heiminum at søkja um upptøku, og er serlig 

upphædd oyramerkt til at hjálpa serliga skikkaðum fólki í menningarlondum at taka lut í 

skeiðinum. 

Tað ber av øllum brøgdum, at SACS hevur fingið góða umrøðu uttanlanda, og 

hevur Korean Maritime Institute(KMI) játtað at verða knýtt at Setrinum í sambandi við 

fyrireikingina av hesum skeiði. Sum nakað nýtt fer tann føroyski luttakarin á SACS, 

seturslesandi ella á útlendskum lærdum háskúla, ið verður mettur at klára seg best, at 

standa í boði frítt pláss, tvs. luttøkugjald og allar ferðaútreiðslur goldnar, á “Yeosu 

Academy on the Law of the Sea”, ið KMI fyriskipar. Skeiðið verður í Suður-Korea í oktober 

2015. Talan er um eitt skeið, ið varar tvær vikur. Sostatt fer Setrið at taka upp ein tátt, 

ið er ikki ókendur í eitt nú amerikonskum lærustovnum, ið nevniliga hevur til endamáls at 

geva teim lesandi eina eyka gularót at miðja móti, og soleiðis eisini væntandi hækka 

støðið á skeiðinum enn meira. 

Tað er eydnast at fáa serfrøðingar úr ymsum heimsins hornum at koma til Føroya at 

undirvísa í 2015 SACS. Millumhesar verða Joan Donoghue, amerikanski dómarin í altjóða 

dómstólinum í Haag, og navnframi professarinAlain Pellet.Síðstnevndi er leiðandi 

altjóðarættar-professari oghevur verið útnevndur advokatur í nærum øllum millumtjóða 

trætumálum, ið hava verið latin til altjóða dómstólar tey seinastu 30 árini. Harumframt 

verða eisini Martin V. Heinesen og tveir starvsfelagar hansara í landgrunsnevnd Sameindu 

Tjóða. Yvirlit yvir allar undirvísarar sæst áwww.setur.fo/sacs 

 

http://www.setur.fo/sacs
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