
 



Um verkætlanina Norðurlendsk strandarudding 
 

Norðurlendsk strandarudding, ella Nordic Coastal Cleanup, er eitt samstarv um 

strandaruddingar í norðanlondum. Átakið byrjaði í 2017, stovnað av umhvørvisfelagsskapum 

úr Noregi, Svørríki, Danmark, Finnlandi og Íslandi við stuðli frá Norðurlendska 

ráðharraráðnum. Føroyar gjørdist partur av samstarvinum umvegis Ringrás, so vit náddu at 

luttaka í fyrstu Norðurlendsku strandaruddingini. Í dag er samstarvið vaksið til at umfata 

Grønland, Ísland, Føroyar, Noreg, Danmark, Svørríki, Finnland og Áland. 

 

Norðurlendsk strandarudding hevur trý yvirskipað endamál: 

1. At rudda sjóvarmálarnar og 

havumhvørvið í Norðurhøvum 

2. At granska plastdálking í Norðurhøvum 

• Harímillum at meta um vavið av 

trupulleikanum og kanna lokalar 

/ norðurlendskar dálkingarkeldur 

3. At kunna um árinini av plastdálking á 

havumhvørvið í Norðanlondum 

Harvið er vónin at: 

• vekja yvirskipaða tilvitan um 

avleiðingarnar av at dálka 

• deila vitan, royndir og hugskot millum 

luttakandi partarnar og soleiðis menna 

og styrkja bæði lokalt og norðurlendskt dálkingaravmarkandi samstarv 

• Gagnnýta vitanina at birta undir málrættaði átøk at basa dálking 

o Harímillum at tilbúgva kommunur til áhaldandi arbeiði við  

strandaruddingum umframt fyribyrgjandi átøk 

Ársins átak 
Norðurlendsk strandarudding hevur altíð startskot fyrsta leygardag í mai – tvs. 4. mai í ár - 

men í Føroyum leggja vit ikki eins stóran dent á hendan eina dagin, tí tað er lættari at laga 

verkætlanina til verandi kommunalu ruddingardagar runt landið. 

Heldur enn at heita breitt á allar kommunur um at luttaka og skilja sítt burturkast, hava vit í ár 

valt at venda okkum beinleiðis til tær kommunurnar, ið vit meta vera viðkomandi og 

hóskandi at kanna nærri. Fyri at útvelja kommunur og støð hava vit tikið hædd fyri, um 

kommunurnar áður hava luttikið, hvussu landafrøðiliga umboðandi staðsetingin er, og 

hvussu lokalu dálkingarviðurskiftini eru. 

 
Tó heita vit á allar landsins kommunur, ið hava ruddingardagar, um at gera upp, 
hvussu nógv fólk luttaka í teirra ruddingum, og hvussu nógv hesi rudda tilsamans, 
mált í vekt. Síggj næstu síðuna fyri nærri vegleiðing og leinki at innsenda hagtøl. 

 



Útfrá áðurnevndu fyritreytunum hava vit í fyrstu atløgu útvalt fylgjandi støðini og 

kommunurnar, ið vit meta vera vælegnaðar til fulla luttøku í ársins Norðurlendsku 

strandarudding. Heitt verður á allar aðrar kommunur at luttaka sum lýst niðanfyri: 

 

 

• Tórshavnar kommuna 

o Sandagerð 

o Kaldbaksbotn 

o Úti í Bø (Kirkjubø) við meira 

• Sørvágs kommuna 

o Sørvágssand 

• Vága kommuna 

o Sandirnar í Miðvági og Sandavági 

• Porkeris kommuna 

o Ymsar mølir 

• Vágs kommuna 

o Sandin 

 

 
 
Luttøka 
Ringrás eggjar landsins kommunum til at fyriskipa ruddingardagar, ið leggja dent á 

sjóvarmálan umframt annað, ið førir dálking til havs (áir, vøtn, veitir o.s.fr.). Harumframt 

heita vit á landsins kommunur, ið skipa fyri ruddingum, at skráseta luttakaratal og samlaðu 

vektina av ruddaðum burturkasti. 

 

SENDIÐ OKKUM HAGTØL OG VIDEOBROT VIÐ AT TRÝSTA HER 
 

Miðling í KVF 
Heitt verður harumframt á allar luttakandi kommunur um at senda okkum eitt stutt 

videobrot, har eitt kommunalt umboð greiðir stutt frá ruddingararbeiðinum í viðkomandi 

kommunu. Filmast kann gjarna við einari telefon, helst á sjálvum ruddingardegnum, soleiðis 

at rudding sæst á upptøkuni. Brotið verður síðan partur av einum professionelt framleiddum 

video um Norðurlensku strandaruddingina og kommunala ruddingararbeiðið í Føroyum, sum 

skal sýnast sum millumsending í sjónvarpinum. Hetta video skal eftir ætlan vera liðugt síðst í 

mai ella fyrst í juni. 

 

Umframt visuellu miðlingina verða hagtølini sjávandi uppgjørd og almannakunngjørd í einari 

frágreiðing, sum kemur út seinni á árinum, tá praktiska arbeiðið er liðugt. 

Vendið tykkum til ringras@ringras.fo ella tlf. (+45) 42944224 við møguligum spurningum. 

https://airtable.com/shrc8FC2e4T6ZGtjV
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