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MEST brynjar seg til oljuvinnuna

Vit hava tosað við nógvar spennandi aktørar, fólk og fyritøkur, so eg haldi, at 

vit hava fingið nakað burturúr. Nú er mest umráðandi at halda sambandið við 

líka, tá man kemur heimaftur. Hetta sigur ein nøgdur skipasmiðjustjóri eftir 

oljumessuna í Aberdeen herfyri. Mourits Mohr hevur í eina tíð umhugsað, 

hvussu MEST kann fáa lut í marknaðinum, sum er komin í kjalarvørrinum á tí 

vaksandi oljuvirkseminum vestan fyri Hetland og aðrastaðni við. Tað var so 

eisini ein orsøkin til, at tey fóru so mannsterk til Aberdeen sum partur av 

føroyska básinum. Umframt skipasmiðjupartin av fyritøkuni var eisini 

dótturfelagið, Pam Offshore við á messuni. Mourits Mohr sannar, at tað er 

týdningarmikið fyri eina fyritøku sum Mest, skal henni vera lív lagað, eisini at 

fylgja við, hvat hendir á øðrum økjum eitt nú innan frálanda- og oljuvinnuna. 

Fiskiflotin minkar Fiskiflotin minkar og uppgávurnar har eru ikki sum fyrr, so 

vit eru noydd til at laga virksemið til nýggjar framtíðar avbjóðingar, og her er 

frálanda- og oljuvinnan ein slík avbjóðing. Oljan nærkast spakuliga og fyrr ella 

seinni, so er hon her, og tá mugu vit verða klár. Stjórin á Mest vísir á, at tey á 

skipasmiðjuni hava longu veitt tænastur til frálandavinnuna, eitt nú tá 

supplybátar, sum arbeiða hinumegin markið, hava valt stytstu leiðina til 

Føroya at fáa umvælingar gjørdar, skifta manning ella kroka. Trygdin í hásæti 

Tað hevur so eisini verið ein læra fyri okkum at koma á tal við 

frálandavinnuna, tí tey har raðfesta mál og viðurskifti so sum trygd sera nøgt. 

Og her er tað, at vit kunnu fáa íblástur frá útlendsku oljuvinnuni. Tey hava 

verið sera nógv innstillað uppá at lata upp teirra verð og krøv fyri okkum, so 

vit eisini kunnu latast betri í til framtíðar avbjóðingar. Og her hava trygd, 

heilsa og umhvørvi nógv at siga. Tað er tí ein stór avbjóðing at vera saman við 

øðrum og loysa hesar uppgávur. Mourits Mohr sigur, at tá tað um 

frálandavinnuna ræður, so verður fyrst og fremt hugsað um 

skipaumvælingar, bæði tær, sum eru lagdar til rættis og tær, sum koma 

bráddliga. Hann leggur aftrat, at vit hava tvær stórar skipasmiðjur í Føroyum, 

og tað er tí pláss fyri bæði boripallum og skipum her. Arbeiða saman við 

øðrum Vit hava sjálvandi ikki enn alla neyðugu ekspertisuna, men saman við 

øðrum kunnu vit lyfta eina stóra uppgávu í felag. Og nettupp í hesum 

sambandi er gott at vera við á eini oljumessu at fáa sambond, sum kunnu 

hjálpa einum at brynja seg út til framtíðina. Nú oljuvinnan nærkast markinum 

so gevur tað eisini eini fyritøku sum Mest møguleikan at gerast veitari av 

tænastum til tað virksemið. Sjálvt fyri skip, sum hava tørv á smærri tænastum 

og sum arbeiða langt frá Føroyum, kann tað eisini loysa seg at koma 

hendavegin. Alt hetta er nakað, sum Mest nú hevur gjørt til part av síni 

framtíðar strategi. Mynd -  Umboðini hjá Mest og Pam Offshore á føroyska 

básinum á oljumessuni í Aberdeen. Fv. (Mynd oljan.fo/Jan Müller)
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frálanda- og oljuvinnan ein slík avbjóðing. Oljan nærkast spakuliga og fyrr ella 

seinni, so er hon her, og tá mugu vit verða klár. Stjórin á Mest vísir á, at tey á 
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verið sera nógv innstillað uppá at lata upp teirra verð og krøv fyri okkum, so 

vit eisini kunnu latast betri í til framtíðar avbjóðingar. Og her hava trygd, 

heilsa og umhvørvi nógv at siga. Tað er tí ein stór avbjóðing at vera saman við 
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frálandavinnuna ræður, so verður fyrst og fremt hugsað um 

skipaumvælingar, bæði tær, sum eru lagdar til rættis og tær, sum koma 

bráddliga. Hann leggur aftrat, at vit hava tvær stórar skipasmiðjur í Føroyum, 

og tað er tí pláss fyri bæði boripallum og skipum her. Arbeiða saman við 

øðrum Vit hava sjálvandi ikki enn alla neyðugu ekspertisuna, men saman við 

øðrum kunnu vit lyfta eina stóra uppgávu í felag. Og nettupp í hesum 
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