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Kenneth Rasmussen, stjóri í Beras:

Mugu gera vart við okkum
-Tað verður torført
hjá einstøkum føroyskum fyritøkum at
spæla nakran týðandi
leiklut í oljuvinnu
uttanlands. Men um
fyritøkurnar fáa samstarv í lag við útlendskar fyritøkur,
sum kunnu lata
føroyskar fyritøkur
taka sær at serligum
og avmarkaðum uppgávum, er møguleikin
til staðar fyri, at vit í
framtíðini kunnu
síggja føroyskar fyritøkur í stóru ella lítlu
oljuverðini sigur
Kenneth Rasmussen,
stjóri í Beras í Runavík. Hann leggur tó
aftrat: – Men eitt er
rættiliga greitt. Og
tað er, at hetta samstarv kemur ikki í lag
við at sita heima í
Føroyum og bíða
eftir, at ein oljumaður
kemur og bankar á
dyrnar.

OLJUVINNA
Jan Müller
Eftir at ENI bæði í fjør og
fyrra árið hevði víst storan
áhuga at brúka føroyskar
veitingar til boringina í
summar, vóru nógvar føroyskar fyritøkur, sum í
spenningi bíðaðu eftir
italiumonnunum, ið í størri
mun fóru at geva føroyingum uppgávur í oljuvinnuni, enn hini oljufeløgini
høvdu gjørt frammanundan.
Fyri flestu fyritøkurnar
her á landi varð boringin í
summar eitt vónbrot. Boriskipið, sum hevði verið í
Brasil og borað, legði á
vegnum higar at í Aberdeen, har nógva útgerðin
til boringina í føroyskum
øki varð tikin umborð. Sum
kunnugt hava boriskip nógv
betri umstøður at goyma
útgerð umborð, enn boripallar. Hetta er nokk
høvuðsorsøkin til, at vit í
Føroyum hava hoyrt og sæð
so lítið til oljuvirksemi í
summar. At teir eisini
blandaðu brine og kemisku
evnini til sjálvt boriholið
umborð, gjørdi eisini, at
útgerðarskipini vóru sum
lundi á jólanátt í Runavík
hesaferð.

Eitt av feløgunum, sum
hevur merkt hesa gongdin
er Beras i Rúnavík.
Kenneth Rasmussen, stjóri
í felagnum sigur, at tey í
Beras royndu í vár at fáa
samband við innkeyparar
hjá ENI í Aberdeen, fyri at
gera vart við teirra tænastu, sum er at avgreiða
allar bíleggingar á einum
stað.
Tær vørur, sum tey ikki
hava á goymslu, útvega tey
frá veitarum í Føroyum og
uttanlands. Kenneth Rasmussen sigur, at tað var
ikki nógv tey frættu úr
Aberdeen, so vónirnar til
tað stóra oljuvirksemi í
summar vóru smáar.
Men eftir at tey fyrst í
juni mánaða í fjølmiðlunum fingu at vita, at boriskipið var farið til verka
undir Føroyum, kom áheitan frá Dolphin Drilling,
sum eigur og rekur boriskipið Belford Dolphin.
Hetta var byrjanin til eitt
sera gott samstarv við útgerðarfólkini hjá Dolphin
Drilling, tær vikurnar boriskipið var í Føroyum.
Kenneth Rasmussen vísir á,
at kunnleikin hjá útgerðarfólkunum úr Skotlandi til
føroyskar tænastur er sjálvsagt rættiliga avmarkaður.

Tí høvdu tey brúk fyri eini
fyritøku, sum hevur hendan
kunnleika og kann avgreiða
flestu bíleggingar.

Mugu gera vart
við okkum

Eftir at boringin var liðug,
kundi Beras staðfesta, at
oljuvirksemið í summar
varð munandi størri enn
væntað. Tey fingu m.a. víst
útlendska kundanum, at
væl ber til at fáa hendur á
flestu vørur og veitingar í
Føroyum. Til vit fara at
hava eina meiri støðuga
oljuvinnu í Føroyum, verður størsta forðingin hjá
okkum, at vit ikki altíð
klára at kappast í prísi við
stóru útlendsku veitararnar
leggur hann aftrat og heldur
fram:
– Vit halda, at um ikki tað
arbeiðið, sum higartil er
gjørt fyri at marknaføra
okkum uttanlands, ikki skal
fara fyri skeyti, eru vit
noydd at halda fram at gera
vart við okkum. Tað verður
eitt tungt tak, um vit um
nøkur ár skulu byrja aftur
av nýggjum. Tí tað er ein
sannroynd, at tann stóra
oljuverðin ikki er serliga
stór kortini. Fólkini í oljuvinnuni kenna hvør annan í

Opinberingin í
Mentanarhúsinum
Fríggjakvøldið 12. september fer danska sjónleikarkvinnan Lone Hertz at
framføra Opinberingina í
Mentanarhúsinum í Fuglafirði.
Hetta seinasta árið hevur
Lone Hertz ferðast í Danmark við einmansleikinum
»Opinberingin«, tann teksturin í Nýggja Testamenti,
sum til allar tíðir mest kjak
hevur staðist um.
Í donsku bløðunum hevur
Lone Hertz fingið sera góð
ummæli fyri hesa framførslu sína.

tíðindaskriv
frá oljumálaráðnum

Hósdagin 28. august
høvdu norðurlendsku
umhvørvisráðharrara
rnir fund í Luleå í
Norðursvøríki, har
eisini Eyðun Elttør,
landsstýrismaður í
umhvørvismálum,
tók lut.

Bridgetúrur við Norrønu
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Aftur í ár verður bridgetúrur við
Norrønu.
Túrurin verður komandi vikuskifti
í døgunum 05. september til 08. september, farið verður av Havnini
fríggjamorgun kl 08.30 og komið
verður aftur til Havnar mánamorgun
kl 05.00.
Sum vanligt verða bridge-

kappingar fyriskipaðar hvønn dag,
t.v.s. fríggjadag, leygardag og
sunnudag. Meðan skipið liggur í
Hanstholm verður farið ein túr niðan
í sentrið.
Bridgetúrurin er sera vælumtóktur
og ein góð byrjan uppá bridgeárið.
Øll, ið hava hug at spæla bridge eru
vælkomin at luttaka á bridgetúrinum
umborð á Norrønu. Kappingar fara
fram í hugnaligum umhvørvi og

flestu førum tvørturum
fyritøku- og landamørk.
Um tú ikki kemur á mál í
fyrstu royndini, verður tú
ofta beindur á rætta leið av
onkrum,
sum
kennir
onkran.
Kenneth
Rasmussen
heldur, at tað verður torført
hjá einstøkum føroyskum
fyritøkum at spæla nakran
týðandi leiklut í oljuvinnu
uttanlands. Men um fyritøkurnar fáa samstarv í lag
við útlendskar fyritøkur,
sum kunnu lata føroyskar
fyritøkur taka sær at serligum og avmarkaðum uppgávum, er møguleikin til
staðar fyri, at vit í framtíðini kunnu síggja føroyskar fyritøkur í stóru ella
lítlu oljuverðini. Men eitt er

rættiliga greitt. Og tað er ,at
hetta samstarv kemur ikki í
lag við at sita heima í Føroyum og bíða eftir, at ein
oljumaður kemur og bankar
á dyrnar.

FAK TA
Beras er oljudeildin hjá
Teymavirkinum í Runavík,
sum umframt at framleiða
línu og teymar til línuveiðu,
hevur ein stóran skipshandil
og búnýtis- og gávuhandil á
Heiðavegnum í Runavík.
Snørisvirkið, sum er dóttirfelag hjá Teymavirkinum,
hevur framleiðslu og skipshandil í Klaksvík. Á virkinum í Runavík starvast
uml. 20 fólk og í Klaksvík
eru 5 fólk í starvi.

Eyðun Elttør á umhvørvisráðharrafundi í Luleå

Nú hava føroyingar høvi
at síggja »Opinberingina« í
Mentanarhúsinum í Fuglafirði. Frásøgnina um makt
og máttloysi, sum ávarar
ímóti tí ónda og vísir til tað
góða. Sum er um »Ein
nýggjan himmal og eina
nýggja jørð«. Sum er um
vónina og leðina til okkum
øll. Eitt evni, sum altíð er
aktuelt fyri hvønn ein
heimsborgara.
Atgongumerki til sýningina eru at fáa í Kunningarstovunum í Klaksvík,
Fuglafirði og í Havn.

tíðindaskriv

– Samstarv við útlendskar oljufyritøkur kemur ikki í lag við at
sita heima í Føroyum og bíða eftir, at ein oljumaður kemur og
bankar á dyrnar. Vit mugu út at gera vart við okkum sigur
Kenneth Rasmussen, stjóri í Beras, sum er við á oljuráðstevnu
í Aberdeen í hesum døgum

sjálvandi er hugnin í hásæti.
Per Kallsberg skipar fyri
kappingunum umborð og eru
spurningar um túrin, er bara at seta
sag í samband við hann.
Allir áhugaðir bridgespælarir
kunnu tekna seg til túrin, og tað er
ikki at halda seg aftur, tí allar kappingar fara fram í góðum og
hugnaligum kappingaranda.

Fundurin snúði seg serliga
um at skunda undir arbeiðið hjá ES við at avmarka
nýtsluna og útlátið av kyksilvri og at umrøða, hvussu
Norðurlond kunnu gera
nýtslu av evropeisku ætlanini fyri Norðurøkir (Den
Nordlige Dimension).
Eyðun Elttør gjørdi á
fundinum vart við, hvønn
týdning tað hevur fyri Føroyar, at ES arbeiðir málrættað við at avmarka kyksilvur í umhvørvinum.
Hann nýtti somuleiðis høvi
at stuðla teimum tiltøkum,
sum kunnu minka um ta
stóru hóttan, sum kyksilvurdálking er fyri føroyska
fólkaheilsu og umhvørvið.
Eyðun Elttør segði eisini,
at hann vónar, at semja
skjótt fæst um eina altjóða
konventión, sum kann

minka um kyksilvurútlátið
í umhvørvið.
Viðvíkjandi ES ætlanini
fyri norðurøkir (Den Nordlige Dimension) vísti Eyðun Elttør á, at tað hevur
týdning at stuðla Russlandi
í at betra um m.a. trygd og
umhvørvisvernd á sjónum.
Altjóða
skipaferðslufelagsskapurin IMO arbeiðir við, at Eystursjógvurin og havøkið frá
Portugal og norður um
Hetland skulu staðfestast
sum serlig havøki: "particular sensitive sea areas
(PSSA)". Í hesum sambandi vísti Eyðun Elttør á,
at Føroyar ynskja at stuðla
øllum ætlanum um betri
verju av havinum. Hinvegin
mugu vit ansa eftir, at avleiðingin av hesum tiltøkum, sum strandalondini í
Evropa fremja, ikki verður
tann, at vandamikla skipaferðslan flytur norðureftur.
Um so verður, kann tað
gerast aktuelt eisini hjá
Føroyum at arbeiða fyri at
fáa føroyskt havøki við í
hesa staðfesting.
Tilfar frá fundinum, so
sum Nordisk udtalende om
miljøfrågorna i EUs Nordliga Dimension fæst á
heimasíðuni
hjá
Norðurlandaráðnum:
www.norden.org

