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Tað var ein løgmaður í góðum hýri og við stórum áhuga fyri arktiskum samstarvi, sum fór á 

heiðurspallin í Hørpuni í Reykjavík í vikuskiftinum. Millum áhoyrarnar á fremstu røð var 

eingin minni enn sjálvur íslendski forsetin Ólavur Ragnar Grímsson, sum lurtaði við stórum 

áhuga eftir, hvat nýggi føroyski løgmaðurin hevði uppá hjartað. Undir yvirskriftini “Føroyar: 

Frá útjaðara til ein týðandi tænastumiðdepil í Arktis”, legði løgmaður fram eina sína fyrstu 

almennu røðu í einum altjóða forum við so mongum og týdningarmiklum áhoyrarum. 

“Tað er ein heiður fyri meg sum Føroya løgmaður at kunna standa á hesum stað og tosa til 

fólk úr øllum heiminum við eini so týðandi og fjølbroyttari bakgrund og áhuga sum tit her eru 

tilsteðar. 

Fyri okkum føroyingar er tað heilt náttúrligt at vera saman við tykkum her í Reykjavík. 

Føroyar hava drúgvar traditiónir í hesum økinum saman við bæði Grønlandi og Íslandi eins 

væl og øðrum fólkum og londum í Arktis. 

Sum partur av Arktis vilja vit deila við tykkum tær avbjóðingar og møguleikar, sum eru í 

hesum partinum av heiminum og ikki minst tær avbjóðingar, sum verðurlagsbroytingarnar 

her eru orsøkin til tað veri seg umhvørvisligar og menniskjansligar.” 

Løgmaður greiddi síðani frá um Føroyar og segði, at fyri fyrstu ferð nakrantíð er fólkatalið 

komið upp um 49.000. Hann legði dent á, at tey seinastu árini hava verið merkt av 

búskaparligari framgongd við tí úrsliti, at arbeiðisloysið hevur verið metlágt. 

Orsøkin til hetta er vøkstur í fiskivinnuni, alingini, shipping og ferðavinnu. 

“Landsstýrið fer at royna at fáa ein størri og meira virkan leiklut í uttanríkispolitikkinum tey 

komandi árini. Vit fara at søkja um limaskap í norðurlendskum, evropeiskum og altjóða 



felagsskapum, teirra millum Norðurlandaráðnum, EFTA, WTO og IOC. Og vit fara eisini 

royna at vera meira virkin í og fáa størri lut í tí arktiska samstarvinum. 

Sum eitt oyggjaland í útnorðurpartinum av arktiska økinum hava Føroyar nógvar politiskar, 

búskaparligar og sosialar avbjóðingar, men vit síggja eisini møguleikar saman við okkara 

grannalondum og samfeløgum í øllum tí arktiska økinum.” 

Aksel Johannessen vísti á, at Føroyar hava verið virknar í Arktiska Ráðnum saman við 

Grønlandi og Danmark síðani endanum av 90-unum og tóku vit eisini lut í 

umhvørvissamstarvinum undan stovnsetanini av Arktiska Ráðnum. 

“Føroyski parturin av arktiskum samstarvi er ein náttúrligur partur av menningini av 

Føroyum sum ein relevantur og konstruktivur partnari í altjóða samstarvinum í økinum. 

Í 2012 settu myndugleikar í Føroyum út í kortið eina strategiska ætlan og politikk fyri betur 

at skilja og vera partur av menningini og avbjóðingunum í arktiska økinum. 

Endamálið var at kanna, hvussu Føroyar í mest møguligan mun kunnu laga seg til 

broytingar í Arktis og harvið finna nýggjar møguleikar. Niðurstøðurnar í hesum arbeiði eru 

m.a.: at tryggja Føroyum ein greiðan og virknan leiklut í altjóða samstarvi kring framtíðar 

handfaringina av fiskiveiðuni í altjóða sjógvi í Arktis, at marknaðarføra eina felags útnorður 

strategi í Arktis saman við Íslandi, Grønlandi og Norðurnorra, fullan limaskap fyri Føroyar í 

ráðum fyri politikarar úr arktiska økinum, og vilja vit eisini leggja stóran dent á at menna ein 

føroyskan altjóða tænastumiðdepil til frama fyri sjóvinnuna og maritimu vinnurnar og 

útbúgvingarnar í Norðurhøvum.” 
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