
Newsletter 02/2012 – Rakstur   

1 
 

 January, 2012 

 

Eftirlit í fremmandari havn (PSC) – Nýggj stevnumið fyri 2012 
 
Sjóvinnustýrið vil við hesum ynskja eigarum og maningum umborð á FAS-skipum eitt eydnyberandi 
Nýggjár við tøkk fyri jaliga samstarvið í farna árinum! 
 
Nógv bendir á, at 2012 verður árið, tá ið “Merkið” verður at finna á Hvíta yvirlitinum hjá Paris MoU yvir 
dygdarfløgg.  Yvirlitið verður vanliga latið leyst í juni mánaði, og verða tá úrslit okkara seinast trý árini gjørd 
almanna kend. 
 
Tað hevur verið endamál okkara at sleppa inn í hetta yvirlitið av dygdarfløggum, og vit vænta, at sambært 
galdandi rokningarhættum hjá Paris MoU fara vit at vera við í nýggja yvirlitinum fyri tey trý seinastu árini. 
 
Ímeðan bíða verður eftir hesi almannakunngerð vil Sjóvinnustýrið leggja dentin á, at lutfalsliga lítli flotin undir 
føroyskum flaggi ger, at okkara støða er viðbrekin.  Hetta merkir, eittans afturhald hevur nógv størri árini, enn 
hjá teimum størru fløggunum við nógvum skipum. 
 
Hetta merkir í aðru atløgu, at til at verja plássið í Hvíta yvirlitinum gerast krøvini til sjálvseftirlit umborð 
uppaftur strangari. 
 
Herdu reglurnar fyri eftirlit í fremmandum havnum eru eisini beinleiðis orsøk til, at vit ikki hava nátt málinum 
fyri miðal viðmerkingum undir hvørjari vitjan.  Hetta talið varð sett til <1,5 (sí tíðindabræv nr. 03/2011 
Rakstur).   Endaliga úrslitið gjørdist 1,9 í miðal. 
 
Tó  vilja vit nú nýta møguleikan til at undirstrika, at tey hóast alt batnandi eftirlitsúrslitini, vit síggja umborð á 
skipum undir føroyskum flaggi, verða tulka sum ein avleiðing av, at 
 

- tilvitan um trygd og umhvørvið er støðugt batnandi, og at 
- heilsu og umhvørvisviðurskifti umborð gerast støðugt betri. 

 
Av tí sama eru vit sannførd um at góðu PSC-úrslitini hava við sær ein ágóða fyri allar partar í hesum; manning, 
reiðaríini og myndugleikan. 
 
Í áliti til reiðarí og manningar og við vón um áhaldandi gott samstarv eru so statt nýggj mið og mál sett fyri 
2012.   
 
At verða verandi á Hvíta listanum er málini sett til 
 

- Afturhald    0.0 
- ISM viðmerkingar (Kota 15150) < 0.5 
- Annað slag av viðmerkingum:  < 1.2 

 
Samanumtikið skal sigast, at góða úrslitið frá skoðanini, sum IMO gjørdi av stovninum í november í fjør og tað, 
at vit væntandi flyta upp á Hvíta yvirlitið, eru tilsamans ógvuliga góð avrik fyri 2011.  Vónirnar fyri 2012 eru, at 
góða samskiftið ímillum feløg og myndugleikan skal halda fram til frama og stuðul fyri allar partar. 
 
Vit í Sjóvinnustýrinum eru sannførd um, at á henda hátt skulu øll skip í FAS metast í bólkinum við lágum váða –
“Low Risk” – við flagginum á Hvíta yvirlitinum hjá Paris MoU. 
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