
 

Til 

alle skibsmæglere/-agenter på Færøerne, og  

skibsværfter 

 

 

 

 

 

 

Udenlandske skibe og søfolk i færøsk havn i forbindelse med forebyggelse af spredning af COVID-19 

(version 2) 

 

Den danske regering, det færøske Landsstyre og myndighederne har i løbet af de seneste dage og uger truffet 

en række væsentlige beskyttelsesforanstaltninger som led i indsatsen mod COVID-19.  

 

Færøerne er omfattet af iværksættelse af grænsekontrol lørdag den 14. marts 2020 kl. 12:00 på de indre og 

ydre grænser.  

 

Der er en risiko for, at personer der indrejser fra udlandet, vil modvirke virkningen af de 

beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i Rigsfællesskabet, herunder på Færøerne.  

 

Derfor vil udlændinge, der indrejser i Rigsfælleskabet, herunder på Færøerne, med virkning fra lørdag den 

14. marts 2020 kl. 12:00 blive afvist ved de indre og ydre grænser i Rigsfælleskabet, herunder i Vágar 

Lufthavn, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. 

 

Det rejser selvfølgelig en række spørgsmål omkring de udenlandske skibe, incl. søfolk, som I repræsentere. 

Formålet med denne skrivelse er at svare på disse, men I er naturligvis som altid velkommen til at kontakte 

politiet, hvis I har brug for det.  

 

Anerkendelsesværdigt formål for søfolk: 

Følgende anses for at være anerkendelsesmæssige formål: 

 

1) Sømænd, der skal af- eller påmønstre på Færøerne eller i Danmark og Grønland, samt 

2) Crewskifte på Færøerne eller i Danmark og Grønland. 

  Dato: 22. marts 2020 

   J.nr.: 5600-60190-00010-20 
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Hvis sømanden har en nationalitet, hvortil der kræves visum til Færøerne, skal I være opmærksomme på, at 

det udstedte visum specifikt skal give ret til indrejse på Færøerne. Det vil være en god idé, hvis I som 

agenter overvejer at lave et brev til den enkelte sømand med bekræftelse på, at vedkommende skal 

påmønstre et skib i en færøsk havn.  

 

Yderligere information kan ses på Sjóvinnustýrið’s link https://fma.fo/covid19/ 

 

Med hensyn til crew-skifte, hvor der anvendes private chartrede fly, ændres der ikke må den normale 

procedure med, at det samlede crew ved ankomst og afgang fra Færøerne bringes direkte til og fra Vágar 

Lufthavn som en kontrolleret transport, hvor der ikke er kontakt med andre personer. Det betyder, at der ikke 

må foretages stop mellem skibet og Lufthavnen for at foretage indkøb eller lignende. 

 

Spørgsmål om 

 

Spørgsmål om selve flyvningen og landingsstilladelse må rettes til Vágar Lufthavn.  

 

Ikke-anerkendelsesværdigt formål for søfolk og passagerer ombord på passagerskibe 

Landlov for sømænd, jf. Schengengrænsekodeksen bilag VII, nr. 3, anses ikke for anerkendelsesværdigt 

formål.  Det betyder, at en sømand ikke må befinde sig uden for det umiddelbare havneområde, hvor de 

lovligt kan beskæftige sig med opgaver, der er forbundet med skibets drift.  

 

Det betyder også, at hvis en udenlandsk sømand i strid med reglerne forlader det umiddelbare havneområde, 

vil der enten kunne ske afvisning af den pågældende statsborger, jf. den færøske udlændingelovs § 28, stk. 1, 

nr. 7, jf. stk. 5, eller udvisning efter den færøske udlændingelovs § 28 a, stk. 2, nr. 2 med indrejsebud i et år. 

I begge tilfælde træffes afgørelsen af Udlændingestyrelsen. 

 

Passagerer på fragtskibe, jf. den færøske udlændingelovs § 11, stk. 4, der ønsker at gå land, anses ikke for at 

have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.  

 

 

https://fma.fo/covid19/
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Sygdomstegn hos en udenlandsk sømand, der ankommer til Færøerne: 

Efter den færøske udlændingelovs § 28, stk. 1, jf. § 48, stk. 1, kan politiet træffe afgørelse om afvisning af en 

udlænding på grænsen, såfremt vedkommende ikke opfylder betingelserne for indrejse.  

 

Efter den færøske udlændingelovs § 28, stk. 1, nr. 7, kan politiet afvise en udlænding, der ikke har 

opholdstilladelse på Færøerne, og en nordisk statsborger, som ikke har fast bopæl på Færøerne, kan afvises, 

hvis bl.a. sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet.  

 

Hvis en sømand udviser tydelige sygdomstegn, som f.eks. hoste, tegn på feber eller lignende, vil den 

pågældende ikke blive tilladt indrejse uanset anerkendelsesværdigt formål. Pågældende vil blive afvist i 

medfør af den færøske udlændingelovs § 28, stk. 1, nr. 7.  

 

Hvis pågældende er indrejst med fly eller et skib fra en non-schengen destination, har kaptajnen samt dennes 

repræsentant (skibsmægler/-agent) pligt til uden udgift for staten straks at sørge for udlændingens udrejse af 

eller tilbagerejse fra Færøerne, jf. den færøske udlændingelovs § 43, stk. 3.  

 

Fremtidige sømandsviseringer ”seaman in transit”: 

Der ændres ikke på proceduren for ansøgninger, men der vil i den kommende tid bliver ansøgningerne 

behandlet tirsdag og det vil kun være muligt at få isat sømandsviseringer på politistationen i Tórshavn 

onsdag mellem 11-13.  

 

Skulle der opstå behov for, at en sømand skal rejse hjem på andre tidspunkter, kan der rettes henvendelse til 

politiet på tlf. 114. 

 

Transporten til/fra politistationen i Tórshavn skal ske som en kontrolleret transport, hvor der ikke er kontakt 

med andre personer. Det betyder, at der ikke må foretages stop for at foretage indkøb eller lignende. 

 

For at mindske smitterisikoen vil der kun blive lukket agenten og en sømand ind i politiets lokaler ad 

gangen, mens de øvrige må vente f.eks. i det køretøj, der anvendes til transport. Vi forventer af jer, at I har 

forklaret dette til søfolkene, inden de kommer på politistationen. 
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Særligt om udenlandske skibe, der skal på færøsk skibsværft: 

Ved ankomst til færøske havn skal den almindelige procedure følges i forhold til at melde ankomst til havne 

myndighederne og toldmyndigheder (TAKS).  

 

Som følge af den iværksatte grænsekontrol – også selv om det er nordiske skibe – bedes I om så snart det er 

muligt at kontakte politiet på 114, når I kender skibets ankomsttidspunkt. Politiet har også brug for at vide, 

skibets nationalitet, IMO-nummer og antallet på besætningen. Det er også meget vigtigt, at politiet får at 

vide, hvis I har kendskab til, at om der ombord på skibet er personer, der viser tydelige sygdomstegn så som 

hoste, tegn på feber eller lignende. Antallet af personer med tydelige sygdomstegn bedes oplyst.  

 

Politiets vagtchef vil herefter tage stilling til, om der er grundlag for at iværksætte en fysisk grænsekontrol.  

 

Da landlov for sømænd, jf. Schengengrænsekodeksen bilag VII, nr. 3, ikke anses for anerkendelsesværdigt 

formål, må skibets besætning ikke befinde sig uden for det umiddelbare havneområde, hvor de lovligt kan 

beskæftige sig med opgaver, der er forbundet med skibets drift.  

 

Det betyder også, at en udenlandsk sømand – herunder nordiske statsborgere - ombord på det skib, der er på 

bedding m.v., ikke må forlade skibsværftets område.  

 

Hvis det sker, vil der enten kunne ske afvisning af den pågældende statsborger, jf. den færøske 

udlændingelovs § 28, stk. 1, nr. 7, jf. stk. 5, eller udvisning efter den færøske udlændingelovs § 28 a, stk. 2, 

nr. 2 med indrejsebud i et år. I begge tilfælde træffes afgørelsen af Udlændingestyrelsen 

 

I skal også være opmærksomme på, at der betyder også, at skibet eller den enkelte sømand ikke selv kan gå 

op i byen for at proviantere. Proviant må derfor bringes ned til skibsværftets område.  

 

Vi har en forventning til jer, om I forklarer dette for skibets reder og/eller agent.  

 

Ved sygdom og ulykker ombord på skibe: 

Ved symptomer på forkølelse, hvor der er mistanke om Corona virus, skal sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer følges: 
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- Som det første skal vedkommende person isoleres i sin kahyt ombord på skibet og få maden dertil, 

- mandskabet skal gøre sig særlige umage med at holde afstand til hinanden og være opmærksom på 

hygiejnen, og  

- færøske agenter, rederiet eller skibsværftet skal sætte sig i forbindelse med Landslægen (00 298 

660400), som tager stilling til og iværksætter mulige undersøgelser og karantæne.  

 

Ved ulykker eller sygdom (andet end Corona virus) ombord skal de almindelige procedurer følges. De 

almindelige procedure findes på Sjóvinnustýrið’s link: https://fma.fo/eftirlit/sjuka-og-vanlukkur/  

På sidens højre side under ”Tilvísandi leinkjur” kan man klikke videre ved at vælge henholdsvis 

“Sjúkuviðgerð umborð”, Læknahjálp úr Landi” o.a.  

Andre forhold: 

Det er af stor betydning for at undgå smittespredning til besætningerne ombord på de udenlandske skibe, at 

det gøres klart for søfolkene, at de bliver ombord på skibet med mindre, at det er helt nødvendigt at forlade 

det af hensyn til driften eller andre særlige forhold.  

Endvidere fremsendes de færøske myndigheders vejledninger: 

1. Vejledning til søfolk om corona-smitte, 

2. Vejledning i forbindelse med crew-skifte i færøsk havn. 

Der vedlægges også en poster på engelsk om forebyggelse. 

Vær opmærksom på, at ”vejledning i forbindelse med crew-skifte i færøsk havn” indeholder forpligtelser for 

rederiet eller dets repræsentanter (skibsmægler/-agent) i forbindelse med bl.a. karantæne og procedurer ved 

crew-skifte.   

Hvis I er agent for russiske skibe, opfordres I til at oversætte ”vejledning til søfolk om corona-smitte” til 

russisk, da flere af disse erfaringsmæssigt ikke er så gode til engelsk.  

Efter aftale med professor og overlæge Pál Weihe, Afdelingen for Arbejdsmedicin og Folkesundhed, 

Færøernes Sundshedsvæsen fremsendes også retningslinjer fra IMO (International Maritime Organisations”, 

som er på engelsk: 

https://fma.fo/eftirlit/sjuka-og-vanlukkur/
http://fma.fo.linux101.unoeuro-server.com/eftirlit/umhvoervi/sjuka-og-vanlukkur/sjukuvidgerd-umbord/
http://fma.fo.linux101.unoeuro-server.com/eftirlit/umhvoervi/sjuka-og-vanlukkur/laeknahjalp-ur-landi/
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1) Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ships 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204-

Add.3.pdf,) og  

2) ICS Coronavirus (COVID-19) Guidance for ship operators for the protection of the health of 

seafarers 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204-

Add.4.pdf, 

med anmodning om, at I gør jeres klienter - rederier og kaptajner – opmærksom på dem.  

Afslutningsvis vil jeg gerne takke jer alle for jeres vilje til samarbejde i en vanskelig situation. Fremadrettet 

er det vigtigt, at vi på samme måde løser eventuelle nye spørgsmål og problemstillinger, der måtte komme.  

Derfor er også meget vigtigt, at I holder jer orienteret om nye lovgivning og retningslinjer, der kan have 

betydning for jeres klienter.  

Jeg skal i den forbindelse bede jer om først og fremmest at rette henvendelse til den myndighed, der har 

ansvaret for området, der har med spørgsmålet at gøre. Hvis I er i tvivl, vil politiet naturligvis forsøge at 

hjælpe jer med at finde ud af, hvem der er rette myndighed.  

Der kan rettes henvendelse til Færøernes Politi ved Rannvá Ólavsdóttir, tlf.nr. 00 298 272819, mail 

rol002@politi.dk. 

       Med venlig hilsen 

Linda Margrethe Hesselberg 

Vicepolitimester 
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