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Bjargingartænastan í Hetlandi bjargað

Bretska stjórnin í London hevur nú slept ætlanini at fremja stórar sparingar í 

vaktar- og bjargingartænastuni í Hetlandi. Hetta hevur stóran týdning fyri 

trygdina og umhvørvið í økinum vestan fyri Hetland og móti Føroyum. 

Stórsigur fyri Hetland Eftir tógvið stríð hevur tað eydnast hetlendingum at 

sannføra stjórnina í London um týdningin, sum vaktar- og bjargingartænastan 

í Hetlandi hevur. Sum partur av sparingum ætlaði stjórnin at skerja munandi 

um vaktar- og bjargingartænastuna í øllum pørtum av Bretlandi og miðsavna 

tær mest týðandi tænasturnar á nøkrum fáum plássum. Lerwick var ein av 

støðunum, sum ætlanin var at lata aftur eftir vanliga arbeiðstíð á degi. 

Higartil hevur støðin verið opin 24 tímar um samdøgrið. Nógvar frágreiðingar 

eru gjørdar og mong eru mótmælini, sum okkara grannar fyri sunnan hava 

sent myndugleikunum í London. Hetlendingar hava staðiliga víst á tann 

týdning tað hevur fyri bæði ferðslu og flutning á sjónum við Hetland og 

harumkring, at skip og manningar eru klárar at fara til hjálpar alla tíð á 

døgninum. Her hevur ikki minst verið víst á vaksandi oljuvirksemið í økinum. 

Og í tíðum har tosað verður um at verja umhvørvið móti dálking hevur júst 

vøksturin í oljuvirkseminum talt nógv. Stórar oljuútbýggingar eru í gongd 

vestan fyri Hetland, og tað hevur tí alstóran týdning at hava ein tilbúgving og 

bjargingartænastur alt samdøgrið í nærumhvørvinum. Stornoway Og 

mótmælini hava givið úrslit, tí nú hevur stjórnin slept síni spariætlan, í hvussu 

er sleppur Lerwick undan at skula stongja eftir klokkan 17. Ætlanin var eisini 

heilt at stongja bjargingarstøðina í Stornoway, men eisini tann ætlanin er 

slept. Hon fer eins og tann í Lerwick at vera opin 24 tímar um samdøgrið. 

Allister Carmichael, sum umboðar Hetland í bretska parliamentinum sigur í 

eini viðmerking, at hann er sera fegin um avgerðina og dylur ikki fyri, at 

orsøkin er tann sera góða undirtøka, sum alt hetlendska fólkið hevur givið 

málinum umframt tað lobbyarbeiði, sum hann og aðrir politikarar hava staðið 

fyri. Umframt at varðveita virksemið, so er eisini tikin avgerð um at betra um 

løn og arbeiðsumstøður hjá bjargingarfólkunum umframt at venjing av 

sjálvbodnum fer at verða styrkt. Eingin ivi um at henda avgerð er ikki bert ein 

sigur fyri Hetland og oyggjarnar har. Hon kann eisini at verða hent fyri føroysk 

fiskiskip og frálandavinnuna í økinum. Eisini tá møgulig leiting og útbygging vil 

fara fram nær bretska markinum kann samdøgurstilbúgvingin í Lerwick og 

Stornoway vera ein ávís trygd hendavegin.
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Bretska stjórnin í London hevur nú slept ætlanini at fremja stórar sparingar í 

vaktar- og bjargingartænastuni í Hetlandi. Hetta hevur stóran týdning fyri 

trygdina og umhvørvið í økinum vestan fyri Hetland og móti Føroyum. 

Stórsigur fyri Hetland Eftir tógvið stríð hevur tað eydnast hetlendingum at 

sannføra stjórnina í London um týdningin, sum vaktar- og bjargingartænastan 

í Hetlandi hevur. Sum partur av sparingum ætlaði stjórnin at skerja munandi 

um vaktar- og bjargingartænastuna í øllum pørtum av Bretlandi og miðsavna 

tær mest týðandi tænasturnar á nøkrum fáum plássum. Lerwick var ein av 

støðunum, sum ætlanin var at lata aftur eftir vanliga arbeiðstíð á degi. 

Higartil hevur støðin verið opin 24 tímar um samdøgrið. Nógvar frágreiðingar 

eru gjørdar og mong eru mótmælini, sum okkara grannar fyri sunnan hava 

sent myndugleikunum í London. Hetlendingar hava staðiliga víst á tann 

týdning tað hevur fyri bæði ferðslu og flutning á sjónum við Hetland og 

harumkring, at skip og manningar eru klárar at fara til hjálpar alla tíð á 

døgninum. Her hevur ikki minst verið víst á vaksandi oljuvirksemið í økinum. 

Og í tíðum har tosað verður um at verja umhvørvið móti dálking hevur júst 

vøksturin í oljuvirkseminum talt nógv. Stórar oljuútbýggingar eru í gongd 

vestan fyri Hetland, og tað hevur tí alstóran týdning at hava ein tilbúgving og 

bjargingartænastur alt samdøgrið í nærumhvørvinum. Stornoway Og 

mótmælini hava givið úrslit, tí nú hevur stjórnin slept síni spariætlan, í hvussu 

er sleppur Lerwick undan at skula stongja eftir klokkan 17. Ætlanin var eisini 

heilt at stongja bjargingarstøðina í Stornoway, men eisini tann ætlanin er 

slept. Hon fer eins og tann í Lerwick at vera opin 24 tímar um samdøgrið. 

Allister Carmichael, sum umboðar Hetland í bretska parliamentinum sigur í 

eini viðmerking, at hann er sera fegin um avgerðina og dylur ikki fyri, at 

orsøkin er tann sera góða undirtøka, sum alt hetlendska fólkið hevur givið 

málinum umframt tað lobbyarbeiði, sum hann og aðrir politikarar hava staðið 

fyri. Umframt at varðveita virksemið, so er eisini tikin avgerð um at betra um 

løn og arbeiðsumstøður hjá bjargingarfólkunum umframt at venjing av 

sjálvbodnum fer at verða styrkt. Eingin ivi um at henda avgerð er ikki bert ein 

sigur fyri Hetland og oyggjarnar har. Hon kann eisini at verða hent fyri føroysk 

fiskiskip og frálandavinnuna í økinum. Eisini tá møgulig leiting og útbygging vil 

fara fram nær bretska markinum kann samdøgurstilbúgvingin í Lerwick og 

Stornoway vera ein ávís trygd hendavegin.


