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Føroyingar í oljuvinnu fáa Atlantsflog at flúgva til Norra 

alt árið

Tað hevur leingi verið fast rutusamband millum Føroyar og Noreg, sjóvegis og 

loftvegis. Norrøna hevur í mong ár siglt uppá Bergen, men varð farleiðin 

niðurløgd nøkur ár herfyri. Atlantsflog hevur eisini havt skiftandi rutuflúgving 

til Noregs, bæði til Stavanger og Bergen, men hetta hevur bara verið 

summarflúgving. Hetta verður nú broytt. Nú oljuvirksemið í Norra er vaksið 

so nógv og nú so nógvir føroyingar eru til arbeiðis í norsku olju- og 

frálandavinnuni hevur leiðslan í Atlantsflogi gjørt av at flúgva uppá Bergen alt 

árið og ikki sum nú bara um summarið. Ætlanin er fyrst at leingja 

summarflúgvingina til út í oktober og eftir tað at flúgva til Bergen tvær ferðir 

um vikuna og knýta hesa rutuna saman við flúgvingini til Billund. Magni Arge, 

stjóri sigur við oljan.fo, at íblásturin til hetta stig er tað vaksandi talið av 

føroyingum, sum í dag arbeiða í norsku olju- og frálandavinnuni. Teir hava 

tørv á at fáa betri ferðatilboð millum Føroyar og Norra, bæði at kunna stytta 

um ferðatíðina og minka um ferðakostnaðin. Men flogstjórin viðgongur, at 

tað er ikki heilt lætt at raka allar bólkar í senn. Tí hetta er so ymiskt. 

Føroyingar arbeiða í nógvum ymsum støðum í Norra, líka frá Kristianshavn í 

suðuri til Kirkenes í norðuri. Men tað nógva virksemi er á Vesturlandinum. Og 

har halda tey hjá Atlantsflogi, at Bergen er tað besta valið, tí ferðatíðin er 

stytst, og tí tað hevur tað besta innanríkis sambandið á Vesturlandinum, væl 

betri enn Stavanger. Tí hava vit valt at royna Bergen. Men eg veit væl, at 

Stavanger er eisini ein møguleiki, sum man kann umhugsa, men vit hava so 

gjørt av at royna so hetta gamla traditionella sambandið. Hetta verður so 

eisini fyrstu ferð, at tað verður fast flogvegis samband millum Føroyar og 

Noreg alt árið. Mynd -  Magni Arge, stjóri saman við norska sendiharranum í 

Danmark, tá flogrutan millum Føroyar og Bergen lat upp i fjør. Myndatøka 
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