uttan fyri 200 fjórðingar
– løgfrøðilig og jarðfrøðilig atlit

Bjørn Kunoy,
doktari í løgfrøði, ráðgevi í
uttanríkisdeildini á
Løgmansskrivstovuni.

Við støði í Havrættarsáttmála Sameindu Tjóða verður í hesi
grein greitt frá nøkrum landgrunsviðurskiftum, serliga við atliti at
landgrunni Føroya uttan fyri 200 fjórðingamørkini í Norðurhøvum
og á Føroya-Rockall Háslættanum. Føroysku landgrunskrøvini og
leikluturin hjá Landgrunsnevndini undir Havrættarsáttmálanum
verða viðgjørd, eins og nomið verður við marknaseting uttan fyri
200 fjórðingar millum lond, íroknað okkara egnu semju og ósemju
við grannalondini ávikavist norðan fyri og sunnanfyri.
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Havrættarsáttmáli Sameindu Tjóða (United Nations
Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
varð undirritaður í desember 1982 og kom í gildi
í 1994, eftir at tey fyrstu 60 londini høvdu staðfest
hann. Síðan eru nógv lond løgst afturat, so at limalondini í dag eru 164 í tali. Kongsríki Danmarkar
staðfesti Havrættarsáttmálan hin 16. november
2004, og samsvarandi galdandi reglum kom hann
í gildi ein mánað seinni, hin 16. desember 2004.
Havrættarsáttmálin gevur strandalondum einkarrætt á øllum landgrunninum til leiting eftir og útvinning av ráevnum, íroknað búføstum botndjórasløgum,
á og undir havbotninum. Grein 76 í sáttmálanum
allýsir landgrunnin at røkka um alla meginlandsrondina ella út til 200 fjórðingar (fj) úr landi, har
útjaðarin á meginlandsrondini ikki røkkur so langt
út.
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Havbotnurin og undirgrundin uttan fyri landgrunnin er altjóða øki. Tað hoyrir mannaættini til
og verður umsitið av Altjóða Havbotnsmyndugleikanum, sum hevur heimstað í Kingston á Jamaika.
Tá eitt strandaland metir sín landgrunn røkka
út um 200 fj, skal tað senda síni „landgrunskrøv“,
t.e. nøktandi próvførslu um hetta, til Landgrunsnevnd Sameindu Tjóða (Commission on the Limits
of the Continental Shelf, CLCS) í New York.
Henda telur 21 limir, sum allir eru jarðvísindafólk,
sum skulu viðgera tey einstøku krøvini og kanna
um tey eru í fullum samsvari við galdandi reglur í
Havrættarsáttmálanum og gera tilmæli til viðkomandi strandaland um ásetingina av landgrunsmarkinum uttan fyri 200 fj.
Skyldan at senda inn krøv til Landgrunsnevndina
fevnir einans um øki uttan fyri 200 fj. Eingin skylda

er um próvførslu, um meginlandsrondin ikki røkkur út um 200 fj.
Longu meðan samráðst varð um havrættarsáttmálan í tíðarskeiðinum 1973 – 1982, varnaðust
føroyingar, at møguleiki kanska fór at verða at
kanna sær landgrunn út um 200 fj á sonevnda
Føroya-Rockall Háslættanum, og í 1980-árunum
varð farið undir at gera kanningar við tí í huga at
seta krøv fram har, tá ið tíðin varð búgvin. Í 1985
gjørdi danska stjórnin vegna Føroyar eina yvirlýsing,
eina sonevnda „designering“, av føroyska landgrunninum, sum umframt økið innan fyri 200 fj
eisini umfataði eitt øki uttan fyri 200 fj á FøroyaRockall Háslættanum. Framman undan høvdu
Bretland og Írland gjørt líknandi designeringar har,
og dagin eftir donsku designeringina gjørdu íslendingar tað sama. Í 2003 varð farið undir miðvísar
kanningar við tí í hyggju at leggja ítøkilig krøv fram
fyri Landgrunsnevndina, nú ikki bert sunnan fyri,
men eisini norðan fyri Føroyar.
Kongsríki Danmarkar hevur fimm øki, har meginlandsrondin røkkur út um 200 fj (sí mynd 1). Tvey
teirra eru við Føroyar, meðan trý eru við Grønland.
Bæði landgrunskravið norðan fyri Føroyar (í Norðurhøvum ella Ægishavi) og sunnan fyri (á FøroyaRockall Háslættanum) eru send til Landgrunsnevndina, eins og krav er sent inn um landgrunnin sunnan
fyri Grønland, meðan tað enn verður arbeitt við at
gera krøv klár at senda inn um eitt øki eystur úr
Grønlandi og um økið við norðpólin. Hesi skulu
samsvarandi Havrættarsáttmálanum latast inn í seinasta lagi í desember 2014, t.e. innan 10 ár eftir at
sáttmálin varð settur í gildi fyri kongsríki Danmarkar.

Mynd 1: Tey 5 økini kring Føroyar og Grønland, har
meginlandsrondin røkkur út um 200 fjórðingar.

Jarðfrøðilig atlit
í altjóðarættarligum høpi
Havrættarsáttmálin nýtir frøðiorð í einum rættarligum høpi, sum í summum førum víkir munandi
frá góðkendum vísindaligum merkingum. Rættarliga fevnir heitið landgrunnurin sambært grein 76
í sáttmálanum um alla meginlandsrondina, t.e. bæði
tann jarðfrøðiliga landgrunnin, hellingina og undir
hellingina, meðan tann djúpi havbotnurin og djúp
havsryggir á honum ikki eru partar av meginlandsrondini og tískil heldur ikki av rættarliga landgrunninum (sí mynd 2).
Somuleiðis ásetir grein 76 reglur fyri, hvussu
útjaðarin á meginlandsrondini kann setast við
øðrum ella báðum av tveimum ymiskum mátingarfrymlum, sum báðir taka útgangsstøði í hellingsfót
inum, sum er at finna við hellingsstøðið. Sambært
øðrum teirra, sonevnda Gardinerfrymlinum, verður
útjaðarin settur á knattstøðum (fikspunktum), har
tjúkdin á legugrýtinum (sedimentunum) oman á
føstu helluni undir havbotninum svarar til í minsta
lagi 1% av stytstu fjarstøðuni inn til hellingsfótin.
Hin, tann sonevndi Hedbergfrymilin, byggir á reina
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fjarstøðu, t.e. at útjaðarin á meginlandsrondini
kann røkka 60 fj út frá hellingsfótinum.
Hóast rættarligi landgrunnurin í útgangsstøðinum
røkkur heilt út til útjaðaran á meginlandsrondini,
ásetir grein 76 tvær ymiskar avmarkingar fyri hvussu
langt út, landgrunnurin tó í mesta lagi kann røkka.

„Landgrunnurin kann í mesta lagi
røkka 350 fj úr grundlinjunum inni
við land ella 100 fj út um 2.500
metra dýpdarlinjuna.“

høvuðspartur av grundarlagnum fyri landgrunskravinum í Ægishavi eru tær tjúkku legugrýtislindirnar oman á føstu helluni undir havbotninum her
á leiðini. Tær gera, at útjaðarin á meginlandsrondini
við Gardinerfrymlinum kann setast longur úti enn
60 fj frá hellingsfótinum, har hann hevði verið
settur við Hedbergfrymlinum, um legugrýtislindirnar
ikki vóru nóg tjúkkar.
Landgrunskravið norðan fyri Føroyar fevnir um
87.792 km2 (sí mynd 3A).
Meginlandsrondin sunnan fyri Føroyar røkkur
um allan Føroya-Rockall Háslættan og sostatt langt
út um 200 fj (sí mynd 3B). Hon er tann parturin

Mynd 3A. Landgrunskrøvini í Norðurhøvum (A)
og á Føroya-Rockall Háslættanum (B). Landgrunsmørkini út eftir eru sett við røttum linjum (vístar
við brúnum strikum) millum knattstøðupunktir,
sum í mesta lagi eru 60 fj hvør frá øðrum (víst
við grønum prikkum). Grundlinjurnar inni við
land eru teknaðar við bláum strikum, avtalaðar
marknalinjur við grannalondini við svørtum
strikum, og 200 fjórðingalinjur eru teknaðar
við reyðum strikum. Landgrunskravið uttan fyri
200 fj norðan fyri Føroyar er 87.792 km2, og
sunnan fyri er tað 608.890 km2 til víddar. Legg
til merkis at mátistokkarnir eru ikki eins á teimum
báðum kortunum, og at kort (B) er snarað 450
samanborið við (A).

>
LandGRunnuRIn uTTan FyRI 200 FjóRÐInGaR

LandGRunnuRIn uTTan FyRI 200 FjóRÐInGaR

17

FRØÐI 1/2013 > 16

Aftur her kann onnur ella hin – ella báðar í felag
– veljast treytað av, hvør teirra er til størsta fyrimun
hjá tí ávísa strandalandinum. Onnur teirra, tann
sonevnda fjarstøðuavmarkingin, er ein linja, sum
er 350 fj úr somu grundlinjum inni við land, haðani
umveldismarkið og 200 fjórðingamarkið verða
máld. Hin er ein sonevnd dýpdaravmarking, sum
røkkur 100 fj út um 2.500 metra dýpdarlinjuna.
Ein serstøk regla ásetir, at á undirsjóvarryggjum
er einans fjarstøðuavmarkingin galdandi, meðan
báðar avmarkingarnar kunnu nýtast á undirsjóvargrunnum, sum kunnu metast at vera natúrligir
partar av meginlandsrondini.
Av nevndu reglum eru nakrar meira arbeiðskrevjandi og/ella torgreiddar enn aðrar. Tað fyrsta krevjandi stigið er at finna fram til og skjalprógva, hvar

rætta hellingsstøðið er, har hellingsfóturin skal
finnast, haðani útjaðarin á meginlandsrondini skal
mátast. Av teimum báðum frymlunum, ið kunnu
nýtast til at seta henda útjaðara, krevur Gardinerfrymilin neyvar seismiskar dátur v.m. til m.a. at
skjalprógva tjúkdina á legugrýtinum, meðan Hedbergfrymilin einans krevur máting av eini ávísari
fjarstøðu (60 fj). Í førum, har tað kann vera ein
fyrimunur at nýta dýpdaravmarkingarfrymilin
heldur enn fjarstøðuavmarkingarfrymilin, kann ein
annar krevjandi spurningur vera, um ein ávísur
partur av havbotninum skal metast sum ein
undirsjóvarryggur ella sum ein natúrligur partur av
meginlandsrondini. Umframt dýpi og havbotnsskap
spælir jarðfrøðiligt tilknýti til landøkið og
meginlandsrondina sum heild ein týðandi leiklut,
tá hesir spurningar skulu svarast.
Á meginlandsrondini norðan fyri Føroyar eru
fleiri ryggir og aðrar undirsjóvarhæddir, sum røkka
norður í Ægishav. Størstu teirra eru Íslandsryggur
og Ægisryggur. Hesin seinni er staðið, har gamla
meginlandið upprunaliga skrædnaði sundur millum
Norðurevropa og Miðgrønland fyri umleið 55 mió.
árum síðani, og har havbotnsspjaðingin fór fram
ta fyrstu tíðina við umfatandi eldgosum. Hann
„sløknaði“ fyri umleið 30 mió. árum síðani, tá
spjaðingin flutti vestur á Kolbeinseyryggin norður
úr Íslandi. Ægisryggur røkkur væl út um 200 fj og
er eitt av høvuðsgrundarløgunum fyri landgrunskravinum norðan fyri Føroyar, men av tí at hann
er mettur at vera ein undirsjóvarryggur sambært
grein 76 í Havrættarsáttmálanum, røkkur kravið
ikki út um 350 fj úr grundlinjunum. Ein annar
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Mynd 2. Landgrunsmarkið
uttan fyri 200 fj sett í stigum:
A. Útjaðarin á meginlandsrondini verður
máldur út frá hellingsfótinum (foot of slope)
við øðrum ella báðum av tveimum frymlum.
Sambært Gardinerfrymlinum kann hann setast
á knattstøðum, har tjúkdin á legugrýtinum
(h) svarar til í minsta lagi 1% av stytstu fjarstøðuni (d) inn til hellingsfótin. Sambært Hedbergfrymlinum kann hann røkka 60 fj út frá
hellingsfótinum.
B. Landgrunnurin kann tó í mesta lagi røkka
350 fj úr grundlinjunum inni við land (fjarstøðuavmarkingin) ella 100 fj út um 2.500
metra dýpdarlinjuna (dýpdaravmarkingin).
C. Landgrunsmarkið uttan fyri 200 fj verður
formliga sett við røttum linjum millum
knattstøðupunktir í mesta lagi 60 fj hvør frá
øðrum (reyðir prikkar).

Altjóðarættarlig atlit í sambandi við
føroysku landgrunskrøvini
Landgrunskravið norðan fyri Føroyar varð latið inn
hin 29. apríl 2009. Samlað var hetta tað 29. av
sínum slag, ið latið varð Landgrunsnevndini til
viðgerðar, meðan kravið um Føroya-Rockall
Háslættan varð latið nevndini hin 2. desember
2010, sum tað 52. í allari røðini.

Mynd 3B.

Landgrunnurin norðan fyri Føroyar

„Landgrunskravið uttan fyri
200 fj norðan fyri Føroyar er
87.792 km2, og sunnan fyri er
tað 608.890 km2 til víddar.“
Á heysti 2006 gjørdu Føroyar/Danmark, Ísland
og Noreg eina semju um framtíðar landgrunsmørk
norðan fyri Føroyar (sí mynd 4). Av økinum uttan
fyri 200 fj her á leiðini, sum samanlagt er 111.528
km2 til víddar, verða Føroyum sambært semjuni
tillutaðir 27.000 km2, Íslandi 29.000 km2 og Noregi
(saman við Jan Mayen) 55.528 km2. Semjan varð
gjørd, áðrenn partarnir høvdu lagt síni landgrunskrøv
fyri Landgrunsnevndina, og er treytað av tilmæli
frá Landgrunsnevndini um, at landgrunnurin hjá
hvørjum einstakum landi fevnir um í minsta lagi
so mikið stór øki, sum hesi tøl vísa – og sum kunnu
vera umskarandi. Semjan tekur tó hædd fyri, at
tilmælini frá Landgrunsnevndini kunnu geva einum
ella fleiri av pørtunum minni enn vístu tøl, meðan
tey kunnu geva onkrum øðrum parti meiri. Tá
verður „avlopið“ frá einum parti býtt millum hinar
partarnar eftir lutfallinum 40/40/60. Tað merkir,
at um Noreg sambært tilmælinum frá Landgrunsnevndini fær tillutað minni enn 55.528 km2 av
landgrunni í hesum øki, meðan Føroyar og Ísland
fáa tillutað meiri enn ávikavist 27.000 km2 og
29.000 km2, býta tey „avlopið“ frá Noreg javnt
ímillum sín. Samsvarandi fær Noreg 60% og Ísland
ella Føroyar 40% av einum møguligum „avlopi“
frá ávikavist Føroyum ella Íslandi. Um tveir av
pørtunum fáa tillutað minni enn útgangstølini í
avtaluni vísa, meðan tann triði parturin fær meira,
fellur alt avlopsøkið til henda partin, tó ikki meiri
enn honum verður tillutað sambært tilmælinum
frá Landgrunsnevndini. Um so er, at onkur partur
av økinum sambært tilmælinum ikki er partur av
landgrunninum hjá nøkrum av pørtunum, men

>
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Landgrunskrøv, ið latin eru Landgrunsnevndini,
verða viðgjørd av undirnevndum, ið hvør telur sjey
limir. Í løtuni verða seks ymisk krøv viðgjørd,
íroknað kravið til landgrunn norðan fyri Føroyar.
Síðan tann undirnevndin varð sett á sumri 2012,
hevur ein sendinevnd fyri Føroyar/Danmark tvær
ferðir verið á fundum við hana í New York, og um
einki óvæntað hendir, kann viðgerðin væntast liðug
og tilmæli gjørt longu í 2013 ella í 2014.
Endamálið við fundunum millum sendinevnd
Føroya/Danmarkar og undirnevndina er at tryggja
eina fullfíggjaða viðgerð, og at landgrunsásetingin er
í fullum samsvari við grein 76 í Havrættarsáttmálanum. Sendinevndin fær høvi at greiða nærri frá
kravinum og sínum sjónarmiðum og at svara spurn-

ingum frá undirnevndini. Móti endanum av
viðgerðini skal undirnevndin greiða frá síni støðu,
sum sendinevndin fær høvi at viðmerkja, áðrenn
undirnevndin ger sítt endaliga tilmæli til fullu
Landgrunsnevndina. Eftir tað fær sendinevndin høvi
at greiða frá sínum sjónarmiðum fyri fullu nevndini,
áðrenn henda ger sítt formliga tilmæli um áseting
av landgrunsmarkinum uttan fyri 200 fj.
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av tí gomlu meginlandsrondini í Útnyrðingsevropa,
sum skrædnaði frá Suðurgrønlandi samstundis, sum
Ægisryggurin menti seg norðan fyri Føroyar, og
eins og í Føroyum løgdust tjúkkar basaltfláir frá
umfatandi eldgosum seg um somu tíð yvir stórar
partar av øllum háslættanum. Framman undan
høvdu støkkingar partvíst loyst háslættan frá restini
av evropameginlandinum. Fram við háslættanum
liggja umfatandi undirsjóvarfannir av fínum legugrýti (Hattonfonn vestantil, Edorasfonn sunnantil
og Fenifonn sunnan- og eystantil, inn móti Rockallrennuni). Út fyri hellingsfótinum eru sumstaðni so
mikið tjúkkar legugrýtislindir, at útjaðarin á meginlandsrondini við Gardinerfrymlinum er settur meiri
enn 60 fj úti. Aðrastaðni eru tær tynri, og har er

Uppgávan hjá Landgrunsnevndini
Høvuðsuppgávan hjá Landgrunsnevndini er sum
nevnt at kanna, um tey ávísu landgrunskrøvini eru
í fullum samsvari við grein 76 í Havrættarsáttmálanum. Hetta kann illa gerast uttan at taka støðu til
– í summum førum sera torgreið – løgfrøðilig atlit.
Landgrunsnevndin tekur ikki formligar avgerðir.
Við støði í próvførsluni frá strandalondunum ger
hon tilmæli um ásetingina av teirra landgrunsmørkum, men formligu ásetingina gera londini sjálvi.
Tilmælini frá Landgrunsnevndini mugu tó metast
at vera rættarskapandi, m.a. tí at sambært grein 76
í Havrættarsáttmálanum er eitt landgrunsmark
uttan fyri 200 fj, ið er sett í tráð við tilmæli frá
Landgrunsnevndini, „endaligt og bindandi“. Leingi
hevur ivi verið, um hesir endaligu og bindandi
eginleikar einans galda mótvegis tí avvarðandi
strandalandinum ella mótvegis øðrum londum
eisini. Við øðrum orðum er spurningurin, um eitt
tílíkt mark, ið er grundað á tilmæli frá Landgrunsnevndini, kann ógildast. Í einum altjóða dómi frá
14. mars 2012 í trætumáli millum Myanmar og
Bangladesh (Bengaldóminum) segði Altjóða Havrættardómstólurin í Hamborg, at einans tey landgrunsmørk uttan fyri 200 fj, ið eru grundaði á
tilmæli frá Landgrunsnevndini, eru endalig og
bindandi. Við øðrum orðum sigur dómstólurin við
hesum, at (i) landgrunsmørk uttan fyri 200 fj, ið
ikki eru grundaði á tilmæli frá Landgrunsnevndini,
eru ikki bindandi fyri onnur lond, eins og (ii) landgrunsmørk, ið eru grundaði á tilmæli frá Landgrunsnevndini, eru endalig og bindandi – væl at
merkja fyri allar partar. Henda avgerð tykist tó at
byggja á ta fatan, at øll tílík tilmæli frá Landgrunsnevndini eru í fullum samsvari við Havrættarsáttmálan. Uttan mun til at roknast kann við hesum,
er tað ikki givið, at so er, og tískil kann bindingin
mótvegis øðrum londum takast við ávísum fyrivarni.

Nevnda niðurstøða hjá Havrættardómstólinum
vísir til marknaseting út ímóti altjóða øki, sum
viðkomandi strandalond gera einsæris. Annar
spurningur er, um tílík tilmæli frá Landgrunsnevndini
eru neyðug, áðrenn landgrunsmørk kunnu setast
uttan fyri 200 fj millum lond, har tvey ella fleiri
teirra hava umskarandi krøv til sama landgrunn. Í
Bengaldóminum var Havrættardómstólurin av tí
fatan, at eitt tilmæli frá Landgrunsnevndini ikki
neyðturviliga krevst fyri at áseta eitt tílíkt landgrunsmark. Hesin partur av dóminum var í stóran
mun grundaður á ta fatan, at í altjóða lóg er einans
ein landgrunnur, og tí er eingin orsøk at skyna
millum landgrunn innan fyri og uttan fyri 200
fjórðingar. Ávíst fyrivarni má tó takast mótvegis
hesi fatan, m.a. við tilvísing til dóm hin 19. november 2012 í trætumáli millum Kolumbia og
Nikaragua, har Altjóða Dómstólurin í Haag ikki
vildi áseta landgrunsmark teirra millum uttan fyri
200 fjórðingar. Hóast fatanin hjá Altjóða Dómstólinum við hesum kann tulkast tann vegin, segði
hann tó ikki greitt, at tílík landgrunsrættindi einans
kunnu byggja á tilmæli frá Landgrunsnevndini,
men einans at rætturin til landgrunnin uttan fyri
200 fj ikki var prógvaður. Tó so, tað skerst ikki
burtur, at við hesum tók Altjóða Dómstólurin í
Haag ávísa frástøðu til oman fyri nevnda úrskurð
hjá Altjóða Havrættardómstólinum í Hamborg.
Støða Føroya hevur í stóran mun verið hon, at
fyri at áseta landgrunsmørk millum lond er neyðugt
at vita, hvussu langt út, rætturin til landgrunnin
gongur hjá hvørjum landi, og at einans tilmæli frá
Landgrunsnevndini kunnu vísa hetta. Tí verður tað
mett neyðugt at bíða við at áseta tílík landgrunsmørk,
til Landgrunsnevndin hevur gjørt síni tilmæli.
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Hedbergfrymilin nýttur til at seta útjaðaran 60 fj
út frá hellingsfótinum.
Landgrunskravið sunnan fyri Føroyar fevnir um
608.890 km2 (sí Mynd 3B).

íS

No

Føroya-rockall

Háslættin

Fo

Landgrunskrav Føroya/Danmarkar á Føroya-Rockall Háslættanun
røkkur umleið 800 fj úr landi og umskarar landgrunskrøv frá Írlandi
og Bretlandi á háslættanum. Ísland metir seg eisini hava rætt til landgrunn har úti, men hevur enn ikki latið formligt krav um hetta til
Landgrunsnevndina. Írland og Stórabretland gjørdu longu í 1988 sínámillum marknasemju á økinum, og teirra formligu krøv, ið vórðu latin
Landgrunsnevndini 21 ár seinni, virða hesa semju og røkka ikki tvørtur
um avtalaða markið. Ein tílík semja ella sáttmáli hevur tó samsvarandi
altjóða sáttmálarætti ongan rættarligan virkna fyri onnur lond.

200 fj, eins og hon verður mett at vera innan fyri
200 fj. Støða Føroya er, at miðlinjureglan ikki kann
nýtast á sama hátt sum rættvísismát í marknamálum
uttan fyri 200 fj, sum hon verður nýtt í marknamálum innan fyri 200 fj. Hin vegin hava vit sæð, at
Bengaldómurin hjá Altjóða Havrættardómstólinum
tykist at leggja til grund, at miðlinjureglan er galdandi
uttan fyri eins væl og innan fyri 200 fj við tí
grundgeving, at tað í altjóða rætti einans er talan um
ein landgrunn, sum ikki heimilar at gera mun á
landgrunsøkinum innan fyri og uttan fyri 200 fj.

>

>

Her kann leggjast afturat, at longu sama heyst
(2006) læt Noreg síni krøv inn til Landgrunsnevndina. Sambært tilmælinum frá nevndini, sum
varð latið Noreg á vári 2009, røkkur tann norski
landgrunnurin uttan fyri 200 fj. um nærum alt
tað nevnda økið, t.e. umleið 108.000 km2. Í løtuni
verða bæði tað føroyska og tað íslendska kravið
viðgjørd av hvør síni undirnevnd. Tá formligu
tilmælini hesum viðvíkjandi eru komin, skulu
partarnir aftur møtast fyri væntandi at staðfesta
semjuna frá 2006.

20

LandGRunnuRIn uTTan FyRI 200 FjóRÐInGaR

LandGRunnuRIn uTTan FyRI 200 FjóRÐInGaR

21

FRØÐI 1/2013

hoyrir altjóða samfelagnum til, verður tað sjálvandi
góðkent.
Tá eitt strandaland letur inn landgrunskrav á
einum øki, skal tað sambært mannagongdarreglunum
hjá Landgrunsnevndini upplýsa, um onnur lond
hava krøv á sama øki. Um so er, kann Landgrunsnevndin einans viðgera kravið, um hitt ella hini
kravlondini á økinum geva heimild til tess. Partur
av trípartasemjuni var tí eisini, at allir partar góðkenna, at Landgrunsnevndin tekur krøvini hjá
hinum pørtunum til viðgerðar.

„Partar í eini marknatrætu hava eina
altjóðarættarliga skyldu at royna at
finna fram til eina rættvísa semju.
Høvuðstrupulleikin er tó ofta ein ósemja
um, hvørji atlit skulu avgera, hvør
marknalinja er tann mest rættvísa.“
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Mynd 4: Landgrunsbýtið í Ægishavi millum Føroyar, Ísland og Noreg, sambært semjuni frá 2006 – víst við grønum linjum.

Stutt eftir at Stórabretland og Írland lótu Landgrunsnevndini síni krøv, fráboðaðu Føroyar/
Danmark og Ísland, at tey ikki heimilaðu viðgerð
av hesum krøvum. Føroyar/Danmark løgdu sum
treyt fyri møguligari viðgerð, at føroyska kravið
verður viðgjørt samstundis. Orsøkin er, at fatanin
av kravgrundarlagnum við atliti at Havrættarsáttmálanum kann vera so mikið ymisk, at Landgrunsnevndin illa kann geva øðrum krøvum á háslættanum eina nóg holla viðgerð uttan at kenna okkara
støðu og kravgrundarlag til fulnar. Ísland sýtti har
aftur ímóti uttan nærri frágreiðing – eisini viðgerðini
av tí føroyska kravinum.
Partar í eini marknatrætu hava eina altjóðarættarliga skyldu at royna at finna fram til eina rættvísa
semju. Høvuðstrupulleikin er tó ofta ein ósemja
um, hvørji atlit skulu avgera, hvør marknalinja er
tann mest rættvísa.
Síðan 2001 hava øll fýra londini, ið gera krav á
Føroya-Rockall Háslættanum, javnan møtst fyri at
royna at finna felags stev í marknaspurninginum.
Ein av fleiri spurningum er, í hvønn mun miðlinjureglan kann vera eitt hóskandi rættvísismát uttan fyri
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forða Landgrunsnevndini at viðgera landgrunskravið
frá Myanmar. Sambært dómstólinum hevði talan
verið um eina „catch 22 støðu“, um hann sýtti fyri
at áseta eina marknalinju uttan fyri 200 fj. Uttan
mun til at finnast kann hvassliga at fleiri atlitum,
ið liggja til grund fyri hesi niðurstøðu, kann tað
hugsast, at rættarstøða Føroya í sambandi við
Føroya-Rockall Háslættan kann broytast, um henda
tulking eisini verður endurspeglað í úrskurðum hjá
øðrum altjóða dómstólum og/ella gerðarrættum.
Tá verður nevniliga ikki neyðugt, at Landgrunsnevndin viðger krøv og ger tilmæli, áðrenn marknalinjur verða settar. Hetta er tó lítið sannlíkt. Í hesum
sambandi kann vísast til úrskurðin hjá Altjóða
Dómstólinum í Haag í trætumálinum millum
Nikaragua og Kolumbia. Sum nevnt omanfyri, var
dómstólurin av tí fatan, at hóast tað einans er ein
landgrunnur í altjóða lóg, var ikki vist, hvussu langt
sjóvegis rætturin hjá londunum rakk út, og tískil
kundu marknalinjur ikki ásetast millum lond uttan
fyri 200 fj uttan fyriliggjandi tilmæli frá Landgrunsnevndini um útbreiðsluna av landgrunninum.

At enda

>
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Longu í 1980-unum byrjaðu kanningar av landgrunninum uttan fyri
200 fj sunnan fyri, men í 2003 varð av álvara farið undir miðvíst landgrunnsarbeiði við tí fyri eyga at fyrireika landgrunskrøv Føroya, bæði
fyri norðan og fyri sunnan. Komið var á eitt vegamót í 2009 og 2010,
tá landgrunskrøvini ávikavist í Ægishavi norðan fyri og á Føroya-Rockall
Háslættanum sunnan fyri Føroyar vórðu latin Landgrunsnevndini. Á
sumri 2012 byrjaði veruliga viðgerðin av kravinum norðanfyri, og
hugsast kann, at tað arbeiðið verður skjótt liðugt.
Í nevnda øki er marknasemja longu gjørd við Noreg og Ísland, og
tí kann tað væl hugsast, at løgdømi Føroya í næstum verður víðkað til
eisini at fevna um í minsta lagi hesar 27.000 ferkilometrar av landgrunni,
um so er, at tilmælið frá Landgrunsnevndini ikki gerst minni enn tað.
Útlitini til eina endaliga greiðu á marknatrætuni um Føroya-Rockall
Háslættan tykjast heldur longri, men tó sera spennandi fyri Føroyar.
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at vera innan fyri 200 fj.
hevur serligan áhuga í hesum sambandi. Har fekk
miðlinjan ongan leiklut av tí einføldu orsøk, at hon
Støða Føroya er, at
liggur nærum øll, sum hon er, uttan fyri umskarandi
miðlinjureglan ikki kann
landgrunsøkið, sum semjan snýr seg um. At tílíkt
kemur fyri er ein einføld avleiðing av, at útbreiðslan
nýtast á sama hátt sum
av landgrunsøkinum uttan fyri 200 fj tekur støði í
rættvísismát í marknamálum
hellingsfótinum, sum einki geometriskt tilknýti
hevur til grundlinjurnar inni við land. Tí kann ein
uttan fyri 200 fj, sum hon
miðlinja, máld frá grundlinjunum, ganga heilt aðrar
verður nýtt í marknamálum
leiðir enn landgrunsøkið, og hon kann tí illa metast
at vera eitt haldgott grundarlag fyri einum rættvísum
innan fyri 200 fj.“
býti av einum umskarandi øki, har partarnir í
útgangsstøðinum hava javnbjóðis landgrunsrættindi.
Marknaósemjan á Føroya-Rockall Háslættanum

fevnir tó ikki einans um, hvørji rættvísismát skulu
galda. Londini eru heldur ikki samd um, hvørt
Landgrunsnevndin skal viðgera tey ymisku krøvini,
áðrenn marknasemja verður gjørd ella aftaná. Í
prinsippinum vil ein møguligur máti at loysa henda
trupulleika vera, eins og gjørt varð í Ægishavi, at
gera eina marknasemju, áðrenn Landgrunsnevndin
viðger krøvini, men gera hana treytaða av tilmælunum frá nevndini soleiðis at hon t.d. kann broytast, um kravið hjá einum strandalandi, ið liggur til
grund fyri semjuna, ikki – ella ikki til fulnar –
verður gingið á møti.
Sigast kann sostatt, at í ávísan mun eru tað
mannagongdaratlit, sum forða fyri eini semju um
býti av Føroya-Rockall Háslættanum. Støðan kann
tó hugsast at ávirkast av Bengaldóminum, har ein
marknalinja varð sett uttan fyri 200 fj uttan mun
til, at tilmæli frá Landgrunsnevndini í sambandi
við landgrunskrøv á økinum ikki vóru tøk. Í roynd
og veru var høvuðsorsøkin til, at Altjóða Havrættardómstólurin ásetti eina linju uttan fyri 200 fj, at
Bangladesh hevði nýtt sýtingarrætt sín og soleiðis
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Mynd 5: Landgrunsverkætlanin fekk til
vegar hópin av nýggjum
havbotnsdátum. Myndin
vísir ein skurð gjøgnum
jarðarskorpuna sunnan fyri
Føroyar frá seismiskum
dátum.

