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Byrjaðu oljuleiting í Grønlandi úr Havnini

Føroyar eru við at gerast eitt knútapunkt fyri oljuvirksemi í Atlantshavi. Nú 

oljuleitingin fer longur vestureftir og norðureftir eru Føroyar bráddliga vornar 

ein miðdepil  fyri manningarskifti, bunkring, proviantering, umvæling og 

øðrum tænastum, sum oljuvinnan hevur brúk fyri. Mong dømi hava verið um 

hesa gongdina seinastu árini, og í ár hava vit sæð ein stóran vøkstur í so máta. 

Um somu tíð sum oljuhavnin í Runavík hevur ov mikið at gera í sambandi við 

boringina á landgrunninum, so fer ikki vika, uttan at veitaraskip til 

oljuvinnuna leggja at í føroyskari havn. So var eisini sunnudagin, tá tvey 

sokallað chaiseskip úr Hálandi komu á Havnina á veg til Grønlands. Skipini 

skulu saman við Vesturland hjá Thor í Hósvík til Baffin Víkina í 

Vesturgrønlandi at vera um seismikkskipini hjá seismikkfelagnum Polarcus, ið 

hevur høvuðssæti í Dubai, og sum í næstum fer undir at gera kanningar fyri 

bæði Mærsk og Shell. Tey bæði oljufeløgini hava leitiloyvi í Grønlandi, og 

kanningarnar skulu rudda slóð fyri møguligum boringum har seinni. 

Gunnbjørn Joensen, stjóri í Thor váttar fyri oljan.fo, at skipini eru á veg til 

Grønlands saman við Vesturland. Teirra uppgáva verður at ansa eftir, at ikki 

ísfjøll og annað kemur ov nær seismikkskipunum. Umboð fyri reiðaríið vóru 

komin úr Dubai til Havnar fyri at hava sokallaðan Start up Meeting, 

byrjanarfund, nú tey skulu til arbeiðis í Grønlandi. Umboðini fyri feløgini og 

manningarnar á teimum trimum hjálparskipunum fundaðust á Hotel Føroyum 

allan sunnudagin. Gunnbjørn Joensen sigur, at Thor roynir alt tað teir eru 

mentir at fáa tey feløgini, teir samstarva við, at brúka Føroyar eisini sum 

útgerðarhavn. Hetta hendi herfyri, tá norska stjórnin játtaði at brúka Føroyar 

sum útgerðarhavn til seismikkskip, sum skuldi skjóta seismikk við Jan Mayen. 

Og hetta hendi aftur hesarferð, nú tilrættaleggingarfundur varð hildin í Havn, 

áðrenn skipini gera klárt at fara til arbeiðis í Grønlandi. Á henda hátt ber til at 

fáa virksemi til Føroya og vónandi er tað við til at seta ringar í sjógvin sigur 
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