
Skráin fyri føroyska formansskapin:

Vøkstur í bláa 
tilfeingis-
búskapinum
NORÐURLENDSKA 
FISKIVINNUSAMSTARVIÐ 2015

norden2015.fo

    



VØKSTUR Í BLÁA TILFEINGISBÚSKAPINUM2

Tað er mær ein heiður at leggja fram 
skránna fyri norðurlendska fiski-
vinnusamstarvið, ið Føroyar hava 
formansskapin fyri í 2015.  

Føroyski formansskapurin vil virka fyri 
størri vøkstri í bláa tilfeingisbúskapinum, 
og tekur øll skráin støði í hesum. Ljós 
verður varpað á evni, sum hava týdning 
fyri Norðuratlantshavið og Arktis.
 
Stórar avbjóðingar standa fyri framman 
fyri tey samfeløg, sum liva av tilfeingi-
num í havinum. Spurningurin,  hvussu 
meira fæst burtur úr ríkidøminum í havi-
num, er sera viðkomandi.  Siðbundni 
 hátturin at gagnnýta tilfeingi úr havi-
num er á  einum vegamóti, og fíggjarligi 
 vøksturin er avmarkaður. Hinvegin kann 
stóra tilfeingi úr havinum tryggja vøkstur 
og vælferð í útjaðaranum. 

Bio-búskaparlig hugsan og loysnir er 
 nýggj og øðrvísi tilgongd at fremja 
 vøksturin í verki. Bio-búskaparlig hugsan 
byggir á eitt burðardygt grundarlag, har 
dentur verður lagdur á at gagnnýta alt 
lívfrøðiligt tilfeingi.

Neyðugt er at hugsa øðrvísi. Vit mugu 
menna møguleikarnar at gagnnýta til-
feingi, sum einki fæst burtur úr í dag. 
Eisini mugu vit samansjóða ymisku 
virðisketurnar, soleiðis at tær samanlagt 
kunnu skapa størri virði enn í dag.

Skráin fyri føroyska 
formansskapin í norðurlendska 
fiskivinnusamstarvinum 2015

Vøkstur í bláa 
tilfeingis-
búskapinum
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Vit mugu fáa meira burtur úr uppsjóvar- 
og botnfiskastovnunum. Høvuðsdentur 
skal leggjast á hesar vakstrarmøguleikar, 
samstundis sum vit mugu kanna,  hvussu 
meira kann fáast burtur úr óbrúktum til-
feingi sum til dømis tara. Spurningurin, 
hvat skal gerast við óbrúkta tilfeingið, er 
ein stór avbjóðing fyri fiskivinnuna.

Politisku umstøðurnar eru ymiskar í land-
nyrðingspartinum av Atlantshavinum og 
í Arktis. Framtíðar menning og vøkstur 
í bláa tilfeingisbúskapinum er treytað 
av førda politikkinum í londunum í øki-
num. Somuleiðis hevur altjóðagerðin 
av fiskivinnuni sína ávirkan. Hesar av-
bjóðingar eru settar á skrá og verða 
umrøddar á tiltøkum hjá norðurlendska 
fiskivinnusamstarvinum í ár.  

Altjóða felagsskapir seta bláa tilfeingis-
búskapin á dagsskrá, tí hann kann gagn-
nýta vakstrarmøguleikarnar úr havsins 
tilfeingi. FAO hevur latið úr hondum 
”Blue Growth Initiative”, ið er fram-
hald av RIO+20 og ein liður í at basa 
fátækradømi í samfeløgum, sum liva av 
tilfeinginum í havinum. OECD arbeiðir við 
spurningi num, hvussu ”Green Growth” 
kann verða við til at skapa vøkstur í fiski- 
og alivinnu. Í Norðurlandaráðnum hevur 
Ráðharraráðið sett bio-búskap á bredd-
an sum eitt átaksøki, og var hetta á 
skránni hjá íslendska formansskapinum 
í 2014. 

Somuleiðis er bio-búskapur eitt átaksøki 
í skránni hjá danska formansskapinum 
í 2015, sum nevnist Vøkstur, Vælferð og 
Virði.

Føroyar hava formansskapin í norður-
lendska fiskivinnusamstarvinum í ár. 
Vit vilja virka fyri vøkstri í bláa tilfeingis-
búskapinum í Norðuratlantshavi og Ark-
tis. Hetta verður gjørt við verkætlanum, 
ráðstevnum, seminarum og verkstovum, 
har spurningar um møguleikar og forðing-
ar fyri vøkstri í bláa tilfeingisbúskapinum 
verða viðgjørdir á ymsan hátt.

Neyðugt er 
at hugsa øðrvísi
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Skráin fyri føroyska
formansskapin

Høvuðsverkætlanin ”Vøkstur í bláa tilfeingisbúskapinum
 í Norðuratlantshavi og Arktis”

Høvuðsverkætlanin byrjaði fyrr í ár og heldur fram til 2017. Í henni eru fleiri smærri 
verkætlanir, sum allar á ymiskan hátt viðgera bio-búskaparligar spurningar í upp-
sjóvar-, hvítfiska-, laksa- og taraídnaðinum. Eisini verða fyrisitingarligar  avbjóðingar 
fyri hesar vinnur viðgjørdar. 

Høvuðsdentur verður lagdur á at kanna, hvussu fíggjarligur vøkstur fæst burtur úr 
tilfeingi úr havinum, sum ikki verður gagnnýtt í dag. Eisini verður hugt eftir, hvussu 
framleiðsla á landi kann fáa nakað burturúr.

Ráðstevnan ”Vøkstur í bláa tilfeinginum í Norðuratlantshavi og Arktis”

Talan er um altjóða ráðstevnu á høgum stigi, sum skipað verður fyri í  samstarvi 
við norðurlendsku Havsmiðjuna, FAO og OECD. Ráðstevnan viðger politisku 
 umstøðurnar at skapa vøkstur í bláa tilfeingisbúskapinum, umframt avbjóðingar í 
 hesum sambandi. Ráðstevnan viðger somuleiðis, hvørjar møguleikar vinnan hevur 
at gagn nýta tilfeingið í havinum í framtíðini. Úrslitini av ráðstevnuni verða savnað 
í eina greining. 

Ráðstevnan verður í Norðurlandahúsinum 2. og 3. juni 2015.
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Endurnýtsla av vatni í alivinnuni

Norðurlendska samstarvið um endurnýtslu av vatni í alivinnuni (RAS-Nordic)  skipar 
fyri verkstovu um endurnýtslu, resirkulatión, á smoltstøðum. Verkstovan er tann 
triðja í røðini hjá RAS-Nordic, og í ár verða ymisku møguleikarnir at endurnýta  vatnið 
á smoltstøðunum viðgjørdir.

Verkstovan verður í Molde í Noreg, 9. -12. oktober 2015.

Samstarv millum útróður og ferðavinnu

Verkstovan er ætlað útróðrinum og ferðavinnuni í Norðurlondum. Á verkstovuni 
verður greinað, hvørjar møguleikar hesar báðar vinnur hava at samstarva. Greitt 
verður frá norðurlendskum royndum at samantvinna vinnurnar, og víst verður eisini 
á dømi, har samstarvið er eydnast væl. Verkstovan leggur upp til, at luttakararnir 
læra av royndunum hjá hvørjum øðrum og hvussu útróður kann vera við til at menna 
sonevndu fiskiferðavinnuna. 

Verkstovan verður í Føroyum 1. og 2. september 2015.

©  Annbjørg Andreasen
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”Lønarskipanir í norðurlendska fiskiflotanum”

Setanarviðurskiftini í norðurlendska fiskiflotanum verða greinað, soleiðis at tey 
kunnu samanberast. Hugt verður millum annað eftir, hvussu lønirnar verða ásettar, 
hvørjar lønarskipanir eru galdandi, hvørjar skipanir eru fyri arbeiðstíð og frítíð, eftir-
lønarviðurskifti og so framvegis. Eisini verður hugt eftir flytførinum hjá manningini, 
umframt trupulleikanum við sosialari dumping.

Somuleiðis verða lønarviðurskiftini í ávísum pørtum av fiskiflotanum greinað nærri, 
treytað av at viðkomandi tilfar verður tøkt hjá verkætlanarbólkinum at arbeiða við.

Norðurlendskt fiskivinnusamstarv á breddan í Brússel

Skipað verður fyri kunningarátaki í ES-tinginum í Brússel, har greitt verður frá 
norðurlendska fiskivinnusamstarvinum og bláa tilfeingisbúskapinum. Eisini verða 
samstarvsmøguleikar í bláa tilfeingisbúskapinum umrøddir. Tiltakið verður lagt til 
rættis saman við norðurlendsku sendistovunum í Brússel.

Tiltakið verður í Brússel 24. mars 2015. 

Kunning um norðurlendska fiskivinnusamstarvið í Vigo, Spania 

FAO skipar saman við formansskapinum í ES fyri ráðstevnu í spanska býnum Vigo. 
 Endamálið við ráðstevnuni er at varpa ljós á, at 20 ár eru liðin síðan FAO gjørdi 
”Code of Conduct for Responsible Fisheries”. Norðurlendska fiskivinnusamstarvið 
er boðið við.

Ráðstevnan verður í Vigo í Spania í oktober 2015.  
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Tari á borðið

Vit vilja virka fyri, at tari gerst ein natúrligur partur av norðurlenska køkinum. Vit vilja 
vísa, hvussu tari kann brúkast til matna. Tí verður skipað fyri tiltøkum í samband 
við merkisdagar í Grønlandi, Danmark og Føroyum. Á hesum tiltøkum fara norður-
lendskir kokkar og fólk á staðnum við áhuga fyri tara at bjóða smakkiroyndir. Eisini 
verður gjørd ein vegleiðing, hvussu tari eigur at takast og viðgerast.

Tiltøkini verða hildin:
Klaksvík, 22. august 2015, á Sjómannadegnum 
Arhus,  4. september 2015
Nuuk, september 2015

”Samstarv skapar meirvirði”

Seminarið umrøður samstarv millum havgransking og vinnuna á havinum. Tað er 
dýrt at granska havsins tilfeingi,  og tí kann vera skilagott at styrkja samstarvið 
 millum gransking og vinnuna. Hugt verður eftir samstarvsmøguleikum, sum kunnu 
vera viðkomandi og gevandi fyri báðar partar. 

Seminarið verður í Føroyum í september 2015.

© Norðlýsið



Norðurlendska
fiskivinnu-
samstarvið 
Norðurlond eiga eitt tað elsta og mest víðfevnda økissamstarvið í heiminum. 
Danmark, Finnland, Ísland, Noreg, Svøríki, Føroyar, Grønland og Áland eru við í 
samstarvinum. Norðurlendsku lóggávutingini samstarva í Norðurlanda ráðnum, 
sum varð stovnað í 1952, meðan norðurlendsku stjórnirnar sam starva í Ráðharra-
ráðnum, sum var stovnað í 1971. Í dag samstarva tey 11 ráðini í Ráðharraráðnum 
um allan politikk, undantikið uttanríkis-, verju- og trygdarpolitikk.

Norðurlendska fiskivinnusamstarvið er partur av Ráðharraráðnum fyri fiski-
vinnu, hav- og skógrøkt. Endamálið við fiskivinnusamstarvinum er at  stuðla 
burðardyggari og skynsamari gagnnýtslu av livandi havtilfeingi í teimum 
norðurlendsku høvunum.

Upprunin til norðurlendska fiskivinnusamstarvið er at finna á fyrstu, norður-
lendsku fiskivinnuráðstevnuni, sum varð hildin í mai 1949. Síðst í áttati árunum 
gjørdust hesar fiskivinnuráðstevnur partur av formliga, norðurlendska sam-
starvinum. Síðani er samstarvið víðkað til at fevna um politisku skipanina, 
fyrisitingina og vinnufelagsskapir, fyritøkur og áhugafelagsskapir.

Tey mongu felags virðini og munagóða samstarvið, ið eyðkennir  norðurlendska 
fiskivinnusamstarvið, eru við til at tryggja eina burðardygga menning av 
fiskivinnusamstarvinum og havumhvørvinum.

Nordisk Ministerråd 
Ved Stranden 18

1061 København K, Danmark
+45 33 96 02 00, nmr@norden.org
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