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Endamálið við arktisku ráðstevnuni í Reykjavík í hesum døgum er fyrst og fremst at varpa 

ljós á stóru avbjóðingarnar í Arktis við tilknýti til. m.a. veðurlagsbroytingar. Men á 

ráðstevnuni verður eisini roynt at skapa dialog tvørtur um landamørk um, hvussu vit troyta 

framtíðar møguleikar í Arktis. Her hittast tí eisini vinnulívsfólk og politikarar, sum gera eitt 

marknaðarføringsarbeiði fyri síni lond - at menna handilssambond.  Og so er eisini við 

Føroyum. Framløgurnar hjá løgmanni, tí eina føroyska fólkatingsmanninum og stjóranum í 

SEV varð av álvara ein fulltreffari í so máta, skulu vit trúgva mongu viðmerkingunum frá fólki 

her á ráðstevnuni. Hesa viðmerkingar eru sera jaligar. Og sum onkur málber seg, Føroyar 

eru so smáar, at tær verða oftani gloymdar, og tí er tað rætt og neyðugt av føroyingum 

sjálvum at taka stig til slíka luttøku og framløgu. 

Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður og fyrrverandi formaður í arktiska bólkinum á Fólkatingi, 

sum í eina tíð hevur brúkt orku til at stuðla upp undir verkætlanina "Faroe Islands Maritime 

Services" saman við Oljuvinnufelagnum, har hin føroyski fólkatingsmaðurin, Magni Arge, er 

formaður, nýtti eisini eitthvørt høvi til undir vitjanini her í Reykjavík at varpa ljós á Føroyar 

sum framtíðar veitara- og tænastumiðdepil í Arktis við m.a. at geva russiska sendiharranum 

innlit í hesa serføroysku verkætlan, har Føroyar rætt og slætt vilja seta seg á Arktiska 

heimskortið. Tað gjørdi hann  undir móttøku á russisku sendistovuni, har hann kunnaði um 

og gav sendiharranum tilfar um verkætlanina og um Føroyar sum veitaraland og eisini 

ferðamannaland.   

 



 
Faldarin um Føroyar sum tænastumiðdepil í Arktis og um Føroyar sum ferðamannaland annars her til móttøkuna á russisku 
sendistovuni í Reykjavík. Mynd Jan Müller 
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