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Vágur fer at bjóða seg fram sum oljuhavn
Tá føroyskir myndugleikar seinast í 90-unum fóru undir at fyrireika ta fyrstu
útbjóðingina av økjum til leiting eftir olju og gassi var stórur áhugi fleiri staðni
í Føroyum fyri at hýsa eini útgerðarhavn, sum kundi verða klár til at veita
tænastur til oljufeløgini, tá tey fóru undir at bora. Valið hjá oljufeløgunum fall
á Runavík, sum síðani hevur verið útgerðarhavn í sambandi við allar tær sjey
fyrstu boringarnar og nú eisini hjá tí áttanda brunninum, sum verður boraður
á landgrunninum. Vágur fer at bjóða seg fram sum oljuhavnVónirnar til eitt
lønandi fund á landgrunninum, sum tá fer at liggjast tættast við Suðuroynna,
hava fingið býráðið í Vágs kommunu at taka spurningin um eina framtíðar
oljuútgerðarhavn upp til umrøðu. Sambært Sosialinum hevur Vágs Býráð á
fundi mánakvøldið samtykt at fara undir eitt miðvíst arbeiði at bjóða Vág
fram sum oljuhavn. Býráðið fer í fyrsta umfari at gera upplýsandi tilfar um
Vág og møguleikarnar at brúka havnina har til framtíðar oljuhavn. Ætlanin er
at lata m.a. oljufeløgunum, sum hava leitiloyvi í Føroyum, kunnandi tilfarið,
soleiðis at hesi verða greið yvir teir møguleikar, sum Vágur hevur at bjóða,
skuldi eitt lønandi fund verið gjørt. Sambært greinini í Sosialinum halda
býráðslimir í Vági, at alt virksemi í sambandi við eina oljuvinnu til havs
innanfyri føroyskt mark, er beint sunnanfyri Suðuroynna. Og tá er Vágur
nærmasta havn. Víst verður á, at feløgini við at brúka Vág fara at spara
útreiðslur og vinna tíð. Siglingartíðin verður stytri, og harvið er olja at spara.
Tíð er eisini at spara, tá tað kemur til tyrluflutning. Tað eru tí fyrimunir at
brúka Suðuroy sum oljustøð heldur enn Skálafjørðin ella annað stað
norðanfyri. Poul Magnussen, formaður í havnanevndini sigur við blaðið, at
Vágur kann bjóða fram eina góða havn við nógvum hentleikum. Havnin er
djúp, og á landi er stórt planerað lendi. Ein annar býráðslimur, Dánjal
Bjarkhamar sigur við Sosialin, at vónirnar um at finna olju undir Føroyum, eru
rættiliga góðar, og tí hevur tað avgerandi týdning, at Vágur og Suðuroyggin
annars, sum næsti granni, gera vart við seg. Hann sigur víðari, at skulu vit tosa
um eina framtíð í Suðuroy, so kann ein oljuhavn har vera ein bjarging fyri
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