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Føroyska fyrisitingin fingið altjóða viðurkenning - frá IMO, altjóða 

sjóferðslufelagsskapinum hjá ST 

Í hesum døgum eru umboð fyri altjóða sjóferðslufelagsskapin hjá ST, International Maritime Organization, 

IMO, á vitjan í Føroyum fyri at kanna, um Føroyar sum flaggstatur liva upp til sínar skyldur mótvegis IMO. 

IMO er altjóða felagsskapur, ið ásetur reglur um trygd á sjónum og verju av havumhvørvinum. 

Føroyar hava atlimaskap í IMO. Føroyar hava ikki atkvøðurætt, men luttaka sjálvstøðugt í trygdarnevndini, 

umhvørvisnevndini og øðrum nevndum í IMO.  

IMO hevur samtykt fleiri altjóða sáttmálar, sum hava til endamáls støðugt at bøta um trygdina hjá skipi og 

manning og at fyribyrgja dálking, sum stavar frá skipum. Føroyar hava tikið undir við flestu av hesum sáttmálum. 

Tað vil siga, at Føroyar hava skyldu til at smíða føroyska lóggávu, sum lýkur altjóða krøv frá IMO og at fyrisita 

regluverkið soleiðis, at vit mótvegis IMO kunnu skjalprógva, at altjóða reglurnar verða fylgdar. 

Í eina viku hava trý umboð frá IMO verið í Føroyum fyri at kanna, í hvønn mun Føroyar hava sett neyðugar reglur 

í gildi fyri skip, og í øðrum lagi, um føroyskir myndugleikar fyrisita reglurnar á nøktandi hátt. 

Fleiri aðalráð og myndugleikar undir ráðunum eru fevnd av skoðanareftirlitinum. Hesi eru: 

 Vinnumálaráðið, Sjóvinnustýrið og Fjarskiftiseftirlitið, ið serliga hava ábyrgd av trygd og tekniskum 

útbúnaði umborð á skipum. 

 Innlendismálaráðið, Umhvørvisstovan og Landsverk, ið hava ábyrgd av fyribyrging av dálking frá skipum, 

tilbúgving og av havnum. 

 Fiskimálaráðið, Fiskiveiðieftirlitið og MRCC/Tórshavnar radio, ið serliga hava ábyrgd av leiting og 

bjarging.  

 Mentamálaráðið, ið hevur ábyrgd av útbúgving. 

Nevndu ráð og stovnar hava fyrireikað seg sera væl til skoðanina, sum fevndi um lýsing av bygnaðinum av 

føroysku fyrisitingini, ábyrgdarøkjum, lógarverki og dagliga samstarvinum millum avvarðandi ráð og stovnar. 

Vilhjálmur Gregoriussen hevur virkað sum samskipari av IMO skoðanini. Niðurstøðan frá altjóða 

sjóferðslumyndugleikanum varð handað føroysku myndugleikunum á lítlari móttøku á Skálatrøð fyrrapartin í 

dag. 

Niðurstøðan frá IMO skoðanarbólkinum var sera jalig og góð. Føroyar og føroyska fyrisitingin eru sera væl fyri 

og kunnu við stoltleika bjóða seg fram sum flaggstatur í altjóða sjóvinnuhøpi. 

Við bert tveimum minni frávikum, hevur føroyska fyrisitingin fingið staðfest, at hon er sera væl fyri, umframt at 

tilgongdin hevur víst á styrkina við tøttum samstarvi millum ráð og stovnar.  
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Føroyska fyrisitingin hevur valt at ganga undan. IMO skoðanin, sum enn ikki er kravd av limalondunum, væntast 

at gerast krav frá 2015.  

Góða skoðsmálið frá IMO er eitt herðaklapp til føroysku fyrisitingina og sínámillum samstarvið - men eisini ein 

áminning um týdningin av, at føroyska fyrisitingin støðugt dagførur lóggávuna sambært altjóða sáttmálum og 

fyrisitur og handhevjar reglurnar samsvarandi altjóða ásetta regluverkinum. 

Kontaktpersónur er Vilhjálmur Gregoriussen. 

 

Tórshavn, hin 7. nov. 2011 

Sjóvinnustýrið 
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