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Arctic Circle. Nú ísurin bráðnar alsamt skjótari av veðurlagsbroytingum hava fleiri arktiskar 

tjóðir eyguni við framtíðar skipaferðsluni og vilja fegnar fáa ein bita av køkuni. Hesar tjóðir 

eru m.a. Føroyar og Ísland og løgdu tær fram sínar ætlanir á ráðstevnuni Arctic Circle í 

Reykjavík heryfyri. Saman við týskum áhugamálum arbeiða íslendingar nú við eini stórari 

havnaætlan á norðureysturlandinum í Íslandi. Endamálið er at vera klárir við eini djúphavn, 



tá ferðslan til og frá Arktis eftir veðurlagsbroytingar av álvara tekur seg upp umframt at 

kunna taka ímóti komandi oljuvirksemi í Íslandi og í Arktis. 

Verkætlanin varð umrødd á Arctic Circle ráðstevnuni í Reykjavík nú um dagarnar. Hetta 

nærum um somu tíð sum føroyingar løgdu fram sínar ætlanir at menna og útbyggja 

havnaumstøðurnar í Føroyum við tí sama endamáli fyri eygað. Tað er tí einki at ivast í, at 

her er og verður talan um kapping millum Ísland og Føroyar. 

Enn er so ov tíðliga at siga nakað ítøkiligt um, nær og hvar komandi ferðslan til Arktis fer at 

ganga. Talan er jú um fleiri ymsar siglingarleiðir, og hvør teirra fer at verða latin upp fyrst er 

óvist. Tó at siglingarleiðin framvið Russlandi og tann framvið Kanada og Grønlandi longu 

eru troyttar av skipum við og uttan ísbrótara. Roknað verður við, at ferðslan fer veruliga at 

taka dik á seg frá 2030. 

Týska felagið Bremenports hevur júst gjørt sáttmála við íslendskar myndugleikar og 

verkfrøðingafelagið Elfa um at seta upp eina verkætlan av eini djúphavn, sum skal taka sær 

av altjóða ferðsluni í Arktis umframt oljuvirksemi. Havnin skal vera í Gunnólfsvík 

nær Finnafjørður. 

Robert Howe, stjóri fyri Bremenports segði á ráðstevnuni, at at burðardygg og trygg 

skipaferðslan í Arktis tørvar ítøkiligar verkætlanir, og hetta er so ein av teimum. Bremenport 

vil seta av 2,2 mill. Euro til kanningarprojektið. 

Havnin fer at hava trý endamál: ein útgerðarstøð fyri olju- og gassvirksemi í Arktis, ein 

tænastudepil (hub) fyri arktiskari skipaferðslu og ein tænastuhavn fyri bæði frálandsvirksemi 

og arktiskari skipaferðslu. Ætlanin fevnir eisini um goymslu av LNG gassi eins og um eina 

trygdar- og bjargingarstøð. 

Fyrsta verðurstøðin í økinum varð sett upp í august í ár. Víðari kanningar verða so gjørdar í 

2016 og 17. Kanningarnar fara at fevna um aldumátingar, kanninar av havbotni, sedimentir 

og erosión eins og kanninagar av plantulívi og fornfrøðiligar kanningar. 

Ætlanin er at seta spakan í í 2018. Gerast skulu seks kilometrar av atløgusíðu. 

“Fjørðurin er sera tryggur fyri skipaferðslu og eru umstøðurnar frálíkar at hýsa eini arktiskari 

havn,” segði Robert Howe á ráðstevnuni. Nú ísurin bráðnar verður mett, at havnin fer at 

liggja væl fyri í sambandi við komandi siglingarleiðir. Væntandi fer ferðslan at taka seg upp 

og verða ein tann mest týðandi siglingarrutan frá 2030 ella so. 

Keldur: Arctic Circle, Islandsbloggen, Barents Observer, RÚF, Morgunblaðið, Visir og 

íslendska forsætisráðið. 

 



 
 

 
Robert Hove frá Bremenports, sum legði fram ætlaninar á Arctic Circle. 
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Økið nær Finnafjørð 

 

 
Tá týskarar og umboð fyri íslendsku stjórnina, kommunur og verkfrøðingarfelagið ELFA í fjør skrivaðu undir sáttmála at fara 
undir kanningar í 2016 og 17. 
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