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 Juli, 2012 

PSC: 1. hálvár – Ábendingar og avbjóðingar  
 

Vit hava fyri stuttum almannakunngjørt, at Merkið nú er á Hvíta yvirlitinum hjá Paris MoU.  Sum skilst, eru vit 
ógvuliga fegin um at líta aftur á fyrru helvt av 2012, og tó er tað við ávísum ótta, at vit minna á okkara stevnumið 
fyri aðru helvt av árinum – 

 

- Fegin, tí at flotin undir fyrstu 6 mánaðunum hevur uppaftur bøtt um okkara tøl, og 
- Ávísum ótta, tí at vit vita, at ein avbjóðing liggur fyri framman, tá ið nýggja herferðin hjá Paris MoU fer í 

gongd (CIC) við sjóneykuni á alla eldsløkkingarútgerð.  Sí Tíðindabræv 10/2012 (rakstur). 
 

Sum sæst av stólpamyndini undir, hava við higartil í ár havt 35 vitjanir umborð á føroyskum skipum.  Fyri sama 
tíðarskeið í 2011 var hetta tali 39, ið altso merkir ein ávís lækkan í títtleika, tí at vit nú eisini hava fleiri skip. 
 

Av hesum 35 vitjanum eru 16 teirra endaðar við einari ella fleiri atfinningum. Hetta merkir, at eini 47% av øllum 
vitjanum enda við viðmerking.  Tilsamans eru 78 viðmerkingar handaðar okkum.  Gevið annars gætur, at 
 

 Vit hava 4 vitjanir færri enn fyri sama tíðarskeiði í 2011, men 
 Vit hava 12 viðmerkingar fleiri enn í sama tíðarskeiði (78 mótvegis 66). 

 

Eins og vit varliga nevndu í tíðindabrævinum fyri 1. ársfjórðing, síggja vit eisini nú, at skip, ið vitja í pólskum 
havnum og havnum í Eystursjónum tykjast verða fyri nakað harðrendari viðferð undir vitjan umborð enn aðra 
staðni.  Tað er tískil uppaftur meiri umráðandi hjá hesum skipum at styrkja sínar egnu mannagongdir fyri 
sjálvseftirlit og skjalfesting. 

 

 
 
 

Eitt sindur afturat um tølini 
Í miðal verða 2.3 viðmerkingar givnar í fyrru helvt av 2012 fyri hvørja vitjan umborð á einum føroyskum skipi.  
Miðaltalið fyri ISM-viðmerkingar í mun til allar, sum eru givnar, er 2.6.  Vísandi til Tíðindabræv 02/2012 nytta vit 
høvið til at minna øll á málsetingarnar fyri alt árið: 
 

- Afturhald 0.0 
- Miðaltal ISM-viðmerkingar (kota 15150) 0.5 ella lægri 
- Miðaltal aðrar viðmerkingar:  1.2 ella lægri 

 

Omanfyristandandi merkir, at skulu vit røkka málsetingunum fyri 2012, mugu vit nú miða eftir: 
- Fleiri vitjanir við 0 viðmerkingum 
- 0 ISM-viðmerkingar og 
- 0 Afturhald 
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Heilt stutt um tilfarið 
 

Tilfarið aftanfyri tølini kann leysliga bólkast soleiðis: 
 

- Tengt at skjølum/skjalfesting :  15 
- Tengt at sigling (fyrireiking av ferðini, o.s.fr.) :  14 *) 
- Tengt at umhvørvisviðurskiftum :  11 
- Tengt at eldsløkking og útgerðini :   5 
- Tengt at bjargingarútgerð :   5 17 
- Onnur viðurskifti viðv. bjarging :   7 
- Atgongd: leytari, loðsleytari, til bjargingarbátar, o.s.fr. :    6 
- Ymist, íroknað viðlíkahald :  15 

 

*) Av 14 viðmerkingunum tengdar at sigling, eru 5 teirra knýttar at útgerð (“not as required”). 

 
 

Lítandi frameftir 
 

Vit minna aftur á herferðina hjá Paris MoU fyri framman, t.e. “Concentrated Inspection Campaign”, sum setir 
sjóneykuna á eldsløkking, útgerð, eftirlit, venjing og skjalfesting  Herferðin byrjar 1. september. 
 

Til at standa til reiðar skulu vit enn eina ferð leggja dentin á sjálvseftirlitið umborð.  At standa fyrireikaður kann 
einans gerast við 
 

- Tíðarásettum sjálvseftirlitum, har ein miðsavnar seg um ávís øki í senn, 
- sum verða fylgd av neyvum eftirarbeiði,  har skeivleikar verða rættaðir, og 
- sum alt verður gjørt av samvitskufullum fólki, ið duga tað tey skulu. 

 
Vit vísa eisini til Tíðindabræv Nr. 02/2011 og Nr. 10/2012 (bæði undir rakstur) saman við hjáløgdu kekklistunum. 
 

Sjóvinnustýrið vil fegin styðja og stuðla strevinum, ið umsitingin á landi og teir umborð saman leggja 
fyri dagin.  Samstarvið ímillum allar partar man fara at loyva okkum í at røkka málsetingini fyri 2012: 

 
At Merkið flytur seg uppeftir á Hvíta yvirlitinum hjá Paris MoU. 
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