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Flytið gassið frá Statoil-fundi til Vágs

Vágs kommuna tekur nú avleiðingarnar av minkandi virkseminum og bjóðar 

altjóða oljufeløgum at brúka Vág sum oljuútgerðarhavn  og - um og tá gass 

verður funnið á landgrunninum at flyta tað til Vágs, nú stytsta leiðin til lands 

frá Brugdumiðinum eystanfyri er til Vágs. Fýra kommunur við Ikki færri enn 

fýra føroyskar kommunur luttaka á føroyska básinum á ONS oljumessuni í 

Stavanger í hesum døgum. Ein teirra er Vágs kommuna, sum er tann, ið liggur 

tættast økinum á landgrunninum, har Statoil borar í løtuni. Borgarstjórin 

Kirstin Strøm Bech luttekur saman við havnameistaranum, einum 

kommunustýrislimi og einum ráðgeva. Sjálv er hon ikki í iva um, at Vágur 

eigur at fáa sín lut í oljuvirkseminum, sum kemur eftir eitt møguligt olju- ella 

gassfund á landgrunninum. Hetta er eisini orsøkin til, at kommunan í eina tíð 

hevur arbeitt við at fáa tilfar til vega at leggja fram á oljumessuni. Kommunan 

leggur so stóran dent á málið, at hon hevur sett Sissal Kristiansen sum 

ráðgeva. Vit halda tað vera rætt at vera á messuni fyri at vísa flagg  at vísa 

aktørunum í oljuvinnuni, at Vágur hevur sera góðar umstøður at bjóða fram, 

um kolvetni verða funning í rakstrarverdum nøgdum, og nógv virksemi fer at 

vera í kjalarvørrinum á tí. Her er stórt uppland, djúphavn og atløgubryggja, 

sum kann hýsa útgerðarskipum og goyma nógv av tí tunga útbúnaðinum, sum 

verður brúktur í sambandi við møguligar útbyggingar. Vágur kann tí bæði 

vera veitari fyri oljufeløg, sum bora men eisini til aðra oljuhavn, sum vil brúka 

Vág sum útgerðarstøð til eitt nú tunga útbúnaðin. Kommunan ynskir at vera 

fleksimbul skuldi tað hent, at høvuðs útgerðarhavnin kemur at liggja 

aðrataðni í landinum. Borgarstjórin heldur fyri, at verður t.d. eitt stórt 

gassfund gjørt eystan fyri Suðuroynna og avgjørt verður at flyta gassið til 

lands í Føroyum, hvat login fyriskrivar, so er upplagt, at ein møgulig 

gassleiðing kemur upp á land í Vági. Hetta er t.d. tað man hevur sæð í Norra, 

har gassið frá risastóru Ormen Lange kelduni verður flutt í land gjøgnum 

rørleiðing. Havnameistarin í Vági, Hans Jákup Bech, sum eisini fegin sær, at 

oljufeløgini vísa Vági ans, um olja ella gass verður funnið, tí hetta er stytsta 

leiðin frá feltinum, viðgongur, at tað verður kanska ikki so lætt at sannføra 

tey um, at Vágur er betur egnað sum framtíðar oljuútgerðarhavn, nú Runavík 

hevur hýst oljuhavnini í meira enn 10 ár og harvið hevur fingið bæði vitan og 

royndir. Tað vil sjálvandi vera trupult, men tað er ikki ómøguligt, tí tíð er 

pengar. Tað, sum er spart, tað er vunnið. Eg haldi heldur ikki at argumentið 

um, at Runavík er nærri flogvøllinum heldur, tí til ber at brúka tyrluna til at 

flyta fólk millum Vág og Vágar. Hann vísir á, at sunnanlandið, inni á Oyrunum 

tey kalla, liggur klárt til at verða brúkt. Har er enn einki gjørt, og har kunnu 

oljufeløgini gera júst tað, teimum lystir frá byrjan við atløgubryggju og 

goymsluøki. Sissal Kristiansen sigur, at heldur enn at stríðast og mótarbeiða 

hvørjum øðrum, so eiga føroyskar havnir og kommunur, sum vilja hava part 

av oljukøkuni at samstarva. Her er tað bara viljin, sum kann verða forðingin. 

Velja oljufeløgini at halda fram í Runavík ella aðrastaðni, so vil Vágur sjálvandi 

bjóða seg fram sum eitt supplement í einum samstarvi við høvuðs-

oljuhavnina. Vágs kommunu luttók á oljumessunum fyri nógvum árum síðani. 

Hetta er so ein nýggj byrjan, og Kirstin Strøm Bech , borgarstjóri heldur tað er 

rætt at vísa oljuverðini, hvørjir møguleikar eru í kommununi. Hinar 

kommunurnar, sum eru við í Stavanger, eru Tórshavnar, Runavíkar og 

Tvøroyrar kommunur. Myndir -  Umboðini hjá Vágs kommunu á oljumessuni í 

Stavanger. Umboð úr Vágs kommunu saman við Johan Dahl, 

oljumálaráðharra á básinum í Stavanger. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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