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Aberdeen góð fyrimynd

Eitt av endamálunum við vitjanini hjá Johan Dahl, landsstýrismanni í 

oljumálum á altjóða oljumessuni í Aberdeen hevur verið at kunna seg við 

oljuvinnuna í Skotlandi og her m.a., hvussu skotar hava ment ymsu 

hjávinnurnar hjá oljuvinnuni. Ein teirra er útgerðarhavnin, sum hevur ein sera 

týðandi leiklut í sambandi við nógv av oljuvirkseminum. Tað var við hesum í 

huga, at Johan Dahl saman við aðalstjóranum á Jarðfeingi, Petur Joensen 

tíðliga týsmorgun vitjaði á útgerðarstøðini Asco í Aberdeen. Asco er ein av 

tænastuveitarunum til oljuvinnuna í Skotlandi. Johan Dahl sigur, við oljan.fo, 

at tey vórðu kunnað um, hvussu slíkt virksemi í stórdriftshøpi virkar. Asco er 

nevniliga veitari av einari rúgvu av tænastum til oljuvinnuna. Og tí var tað 

eisini ein av uppgávunum hjá landsstýrismanninum at fáa at vita frá royndu 

Asco-fólkunum, hvussu tey halda, at vit í Føroyum kunnu klára at tæna eini 

komandi oljuvinnu, soleiðis at allar tænastur frá landi, skipi og felti kunnu 

fara fram eftir bókini. Keikanturin Johan Dahl vísir á, at ein komandi oljuvinnu 

í Føroyum fer at krevja, at útgerðarstøðin verður væl útbygd og klárar at veita 

allar tær tænastur, sum oljufeløgini fara at hava tørv á. Krøvini í Føroyum eru 

jú tey, at allar vørur skulu um føroyskan keikant, og tá er umráðandi, at 

tænastan er á einum slíkum støði, at man megnar at lata tær vørur og 

tænastur, sum oljuvinnan skal brúka. Og her kann Asco útgerðarstøðin í 

Aberdeen vera ein góð fyrimynd fyri okkum heldur landsstýrismaðurin. Johan 

Dahl leggur aftrat, at kemur ein útbygging í gongd í Føroyum, so setir tað 

nógv størri krøv til eina útgerðarhavn enn tey, sum eru galdandi í dag. Og tey 

fara at vera nógv meira krevjandi enn tað, sum eitt nú Atlantic Supply Base í 

Rúnavik í dag letur. Ein útgerðarstøð, sum skal tæna eini útbygging av 

oljufeltum á landgrunninum fer at krevja nógv meira pláss og krøv til eitt 

framleiðslutól, sum má byggjast upp frá botni av. Og her er gott at kunna 

síggja, hvussu aðrir hava gjørt tað sigur landsstýrismaðurin við oljan.fo.
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