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Gott kvøld og vælkomin. 
Eg skal í stuttum taka samanum tað, vit hava tikist við í 2021. 

Á ólavsøku 2021 fór átakið ‘Rudda stubbar’ av bakkastokki. Sigarettstubbar eru smáir, so vit 
máttu hugsa stórt. Við íblástri frá líknandi átøkum uttanlands og við fakta um ávirkanina av 
sigarettstubbum, varð átakið tilhugsað. Stór gjøgnumskygd stubbarør og stórir træpelar, 
málaðir sum sigarettstubbar, vóru framleiddir og staðsettir ymsa staðni í Havnini. Úrslitið frá 
”Rudda stubbar” átakinum í 2021 gjørdist 15.470 sigarettstubbar. Frameftir er ætlanin at seta 
stubbarør og stubbar upp ymsastaðni í landinum, eitt nú til lokalar umhvørvisvikur og 
festivalar.   
 
Tann 21. august var, í samstarvi við Dalsgarð, Visit Sandoy og Atlantic Airways skipað fyri 
eini ókeypis ruddingarútferð til náttúruvakra umhvørvið á Hvalnesi í Skálavík. Hvalnes er 
rekapláss/hagi, har nógv rusk rekur inn frá sjónum. Hetta var eitt sera væleydnað tiltak, 60 
fólk ruddaðu uml. 3,5 tons, sum ein tyrla hjá AA heintaði og fleyg til ruskplássið hjá IRF í 
Skálavík. Bóndin á Dalsgarði bjóðaði øllum mat og drekka. 
 
Frá 11.-18. september, skipaðu vit fyri ársins ruddingarviku. Ruddað varð á hesum støðum: 

• Í Kaldbaksbotni 
• Í Kollafirði 
• Í Funningsfirði 
• Á Velbastað 
• Á Skipanesi 
• Úti í Bø, Kirkjubø 

760 fólk ruddaðu 13 tons av óruddi og 15.470 sigarettstubbar. 
  Tann 18. septembur, ið var altjóða ruddingardagur, skipaði RF eftir áheitan frá Visit Faroe 

Islands fyri rudding saman við 200 útlendingum, sum vóru her í arbeiðsørindum. Ruddað 
bleiv á 8 støðum á Streymoy og Eysturoy. Semja er um, at hetta tiltakið fór við ov nógvari 
tíð til fyrireiking og ávirkaði onnur tiltøk. 

 
Eins og undafarin ár var samstarvið við kommunur, IRF og Endurnýtsluna á Hjalla sera gott, 
stóra tøkk skulu tit hava fyri tað. 
Fleiri fyritøkur og stovnar hava stuðlað okkum í 2021, bæði fíggjarliga og við hentari hjálp, 
eingin nevndur, eingin gloymdur: Hjartaliga tøkk øll somul 
Vit hava eisini nakrar dugnaligar samskiparar kring landið, ið skipaðu ruddingina í teirra 
nærumhvørvi. Tøkk skulu tit hava fyri tykkara avrik. 
Átakið at rudda Føroyar verður tann 17. septembur í ár.  Sigurd Justinussen verður okkara 
samskipari í ár. Søkt varð eftir einum samskipari, og fingu vit heilt óvæntað 8 væl skikkaðar 
umsóknir. Vit gleða okkum til samstarvið við Sigurd. 
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Hóast fleiri kommunur, felagsskapir og arbeiðspláss hvør í sínum lagi skipa fyri 
ruddingarátøkum kring landið, vísir tað seg kortini, at nógv órudd, serliga plastikk, hópar seg 
upp í okkara vøkru náttúru. 
Tí mugu vit halda fram fyri at røkka høvuðssetningi felagsins, ið er at fáa fólk at broyta 
hugburð, soleiðs at óneyðugt verður at rudda. 
 
Yvirskipaða endamálið við verkætlanini Rudda Føroyar er at fáa ein reinan og sunnan 
ruskleysan heim. Meira ítøkiliga skulu so nógvir føroyingar sum gjørligt fáast til at taka lut í 
altjóða ruddingardegnum, sum fer fram samstundis í nógvum av heimsins londum. Tann 18. 
septembur í 2021 luttóku 13,5 milliónir fólk úr tilsamans 191 londum, tey ruddaðu 53 mill. 
kg av óruddi og 10 mill. Sigarettstubbar. 
Takk fyri 
 
 


