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Fólk frá Landsverkfrøóingsstovninum kannaó oljuterminal á Orknoyggjum:

Als ikki ónátúrligt 
at ímynda sær eina 
oljuhavn í Føroyum
Tad er einki hokus pokus við at tosa um oljuterminal í  Føroyum. Ein slíkur 
kann vera eins nátúrligur og riettur her hjá okkum, um oljuvinna tekur seg 
upp, sum hjá hteði orknoyingum og hetlendingum sigur Signar Heinesen, á 
Landsverkfrøðingsstovninum, sum júst hevur verið á kanningarferð í Orkn- 
oyggjunum.

J an M iu .h R
Triggir mam Irá Landsvcrk- 
IrtOingvslm ninum cm júsl 
heimatlurkomnir av kann- 
ingartcrri i Orknoyggju- 
num Har hava leir v Ujart á 
oynni Roiia. sum hýsir cin- 
um siorum oljulerminali 
l andsvcrklmrtingvsiovnunn. 
sum áriur nxrum  hurtur av 
lok sxr av uppgávum í sam- 
handi viA m lrasiruktur í 
Føroyum. verriur eisini 
noyddur lil al laga seg til 
hroyltu tí<>imar Uppgávur- 
nar txkka. tá talan cr um 
vegir, tunlar og havnir, men 
nú lad vcrriur tosad alsaml

mcira um cm a komandi 
oljuvinnu. cru uppgávurnar 
hjá LVS cisini mcrktar av 
lí

Nakari hcrfyri gjørdi 
stovnurin eina kanning í 
samhandi vid møguligar 
útgcrdarhavnir í Føroyum 
og eina kanning í samhandi 
við tyrluflutning við atliti til 
eina oljuv innu

Nú cr stovnurin so aftur í 
cldinum. og hesaferð er tað 
spurnmgurin um cina 
møguliga framliðar olju- 
havn toljutcnninal). sum cr 
likin upp

Talan snýr seg her eins og

i hinum tørunum um at 
kunna seg við fysiska plan- 
lcgging í samhandi viðolju- 
vinnu.

Við á ferðini í Orknoyggj- 
unum. sum Sofus Poulsen, 
tøroyskur umhoðsmaður í 
Skotiandi var við til al 
lcggja tíl rxttis. vóru Signar 
Hcinesen. Dávur Reinert 
Hansen og Arnstcin Nic- 
lassen

Tað finnast ikki fxrri cnn 
tveir stórir oljuterm inalar 
lutvíst stutt úr Føroyum 
Tann eini og mest kendi cr 
Sullom Voe oljuterminal- 
unn í Hctlandi Hin cr Flotta

á Orknoyggjunum.
I dag tekur Sullom Voc 

móti olju gjøgnum rør- 
lciðingar frá llciri av stóru 
oljutcltunum í Norðsjónum 
Flotta. sum liggur nakað 
syðri, hcvur somuleiðis 
oljulciðing úr N<»rðsjónum, 
men haraltrat er tað nú 
xtlanin at llyta iyrstu oljuna 
frá cinum oljufclti vestan 
fyri Hctland. við sm xrri 
scrútgjørdum tangaskipum 
(Shuttlc Tankers) til Flotta.

Hcsi skipini. sum lasta 
cini 70 000 tons. koma at 
sigla í pcndulfart millum 
Flotta og Foinaven olju- 
kelduna stutt frá føroyska 
markinum

H igartil h ild ið  
veru le ikafjart
N'u oljuv innan nxrkast Før 
oyurn cr spurningurin um 
oljutcrminal hereisini heilt 
nátúrlrgur at seta og harv ið 
cisini al royna at svara.

Hóast lítið cnn hevur 
verið tosað um hcnda 
spurningin. so hevur lað 
kortini líkasum ..ligið í luft- 
ini" í orðaskiftinum. at vit 
ncyvan fara at hyggja 
oliutcrminal i Føroyum. tí

Tađ fer neyvan at konia 
nøkur otja i  land í Før- 
o\ uni kanst tú lesa burtur 
úr hesi tekningini hjú Ola 
Petersen

Siftnar Heinesen frá  
Landsverkfrøáings - 
stovninum heldur taii vera 
heilt nátúrlif>t at tosa uni 
etna mø/tuliga oljuhavn i  
Fømyum í  samhandi vti) 
etna komandt oljuvinnu

hetta verður alt ov stórt og 
dýrt. mcn hcldur lata oljuna 
lara heinlciðis av feltinum 
til antin Sollom Voe clla 
Flotta

Nú teir cru afturkommr úr 
Orknoyggjunum spurdu vit 
Sígnar Heinesen, um tað 
cisini cr hansara varhugi 
ella meting. at hetta at tosa 
um oljuterminal í Føroyum 
cr einki annað enn veru- 
leikafjart tos’

-Eg fari ikki her at koma 
við nakrari mðurstøðu, men 
kann tó siga. at eins náttúr- 
ligt tað cr fyri okkum at 
tosa um eina útgerðarhavn 
í Føroyum, so er júst tað 
sama galdandi. um evnið er 
oljuhavn.

Spurningurin hjá okkum 
cr at tinna lram lil. hvørji 
krøv verða sctt til eina slíka 
havn og um tað her til at 
ganga hesum krøvum á 
møti her á landi.

Signar Hcincscn vísir á, 
at tú hcvur hrúk fyri cinum 
plássi. har stór tangaskip 
kunnu koma og fara og tú 
skal tinna citt pláss á landi 
til tcír ymsu fasilitctimar.

Bæði hesi krøvini kunnu 
uppfyllast í Føroyum sigur 
hann og vísir annars til. at 
tað hxði í Hetlandi og 
Orknoyggjunum húgva vxl 
færri fólk enn í Føroyum, 
so lað nýtist ikki at vera 
nakað hokus pokus i tí. at 
tosa um eina oljuhavn f 
Føroyum. Eisini em hesi 
plássini sammett við Før- 
oyar á cinum hcilt øðrum 
útviklingsstøði enn t.d. Før- 
oyar. Eitt nú um hugsað 
verður um smiðjur ol.

Signar Hcinesen sigur. at 
tað altið vil vcra ein politisk 
og strategisk avgcrð, antin 
tú skal hava cina oljuhavn 
ella ikki.

Sjálvur heldur hann ikki. 
at vit eiga at útihýsa møgu- 
lcikanum men heldur kanna

hann út í xsir. Hann heldur 
somuleiðis tað vera um- 
ráðandi. at vit fyrihalda 
okkum hcilt náttúrliga til 
tingini og ikki gera eina 
oljuhavn til nakað ómøgu- 
ligt og fremmant.

-Tað, sum umrxður. cr at 
gcra hcsi tingini náturlig 
fyri fólkið í hcsum landi

Signar Heinesen við- 
gongur. at hann sjálvur 
hevur ikki dugað at ímynda 
sær ein oljutcrminal í 
Føroyum. tá cin hevur havt 
tann risastóra og dýra termi- 
nalin i Sollom Voe í tonk- 
unum

Nú eftir at hava kunnað 
seg við málið stendur hetta 
meira náttúrligt fyn honum, 
sum nakað. sum eisini vit 
kunnu hyggja upp og liva 
við.

Hann vil tó ikki siga, um 
hctta er tað vit eiga at gera. 
Tó eigur ein at gera sx r 
greitt, at verður møgulig 
olja llutt til Hetlands, tá eru 
tað teir har. sum standa við 
fyrsta tcljaran Hetta cr í 
roynd og veru eisini ein 
spumingur um. hvør hevur 
maktina.

Signar Hcincsen nevnir 
so eisini spurningin um 
dálking av havinum Hctta 
cr ein sera týðandi spum- 
ingur at taka upp í samhandi 
við ein oljutcrminal

Nú vcrður frágrciðing 
gjørd um krøvini. ið vcrða 
sett cinum oljuterminali 
aðrastaði og í hvønn mun 
tað hertil at liva upp til hesi 
krøv i Føroyum eisini.
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