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Fleiri pláss samstarva um oljutænastur

Við sínum 10 ára royndum og góðu úrslitum er sannlíkt, at Skálafjørðurin fer 

at halda fram sum oljuútgerðahavnin í Føroyum, men einki eigur at vera í 

vegin fyri at brúka onnur pláss í landinum eisini til goymslupláss og aðrar 

uppgávur, tá og um fleiri oljufund verða gjørd. Hetta heldur Eli Lassen, stjóri á 

Atlantic Supply Base. Læra av norsku royndunum Tað er ein hugagóður Eli 

Lassen, sum kemur heimaftur av altjóða oljumessu í Stavanger. Hóast hetta 

ikki er fyrsta messa av slíkum slag, so heldur hann tað er umráðandi at vísa 

flagg og fáa samband við samstarvsfeløg, serstakliga nú øll bíða eftir 

úrslitinum av boringini á landgrunninum. Eli Lassen, sum hevur staðið á odda 

fyri einastu føroysku oljuútgerðarhavnini nú í meira enn 10 ár, heldur, at 

føroyingar eisini á hesum øki kunnu læra av norðmonnum, tá tað um logistikk 

og útgerðarhavnir viðvíkur. Hetta er ikki bara nakað hann sigur. Hann hevur 

gjørt sær ómak at vitja norskar útgerðarhavnir hvørja ferð hann hevur verið á 

oljumessum. Og so varð eisini hesaferð. Og við sær heim hevur hann hugskot 

og tankar um, hvussu vit við norsku royndunum í huga, kunnu menna 

framtíðar logistikkpartin av føroysku oljuvinnuni. Mugu ikki leypa framav Og 

tá vit spyrja hann, um tað er ein sjálvfylgja, at oljuhavnin verður verandi á 

Skálafjørðinum, um eitt stórt fund verður gjørt, er hann skjótur at svara -  Eg 

vóni ikki, at føroyingar leypa framav, um Statoil, ExxonMobil og Atlantic 

Petroleum finna olju ella gass. Oljuhavnin hevur verið her á fjørðinum í 10 ár 

og hava kundarnir verið væl nøgdir. Um føroyingar nú fara at gera sum við 

flakavirkjunum á sinni, har alt verður spjatt um landið, so kann tað enda við, 

at kundin fer ikki at fáa neyðugu vøruna, og endin verður, at vit fara at 

undirbjóða hvønn annan. Tá vera vit øll taparar, bæði veitarar og kundar. Tað 

er bara ein, sum vinnur, fer man at undirbjóða, og tað er kundin. Men hann 

tapir eisini, tí tænastan verður ikki tann rætta. Eli Lassen vísir á, at tað ber 

sjálvandi ikki til at samanbera Føroyar og Norra, nú teir hava rikið oljuvinnu í 

meira enn 40 ár. Har er tørvurin á útgerðarhavnum stórur fyri at røkja allar 

framleiðandi olju- og gasskeldurenar. Har finnast tí eisini nógvar 

oljuútgerðarhavnir, og hesar røkja ymsar uppgávur. Eitt nú liggur mesta av 

casingini, borirørunum á Fjordbase í Florø. Tað er m.a. her Statoil savnar 

henda partin av boriútgerðini. Eli Lassen heldur, at verða fund gjørd í 

Føroyum, so ber eisini til at brúka norska modellið her. Tað er mangt tú kanst 

gera í einum samlaðum høpi í Føroyum, og Føroyar eru ikki so stórar heldur. 

Verða fleiri fund gjørd og útbygd kann hugsast, at man kann hava alla tann 

tunga útbúnaðin liggjandi í Vági ella á Tvøroyri. Hann heldur tí, at vit mugu 

seta okkum niður og tosa saman sum ein samlað eind, tá tað um 

útgerðartænastur viðvíkur. Valdu Skálafjørðin Bæði Vágs og Tvøroyarar 

kommuna vóru við á oljumessuni fyri at marknaðarføra seg sum framtíðar 

oljuhavnir. Tað eru tey, sum halda, at nóg mikið av virksemi er í Eysturoynni, 

og tí eigur man sum liður í bygdamenningini at lata Suðuroynna hava 

oljuhavnina. Hesum er Eli Lassen ikki samdur í. Hetta hevur einki við 

bygdamenning at gera. Tað eru oljufeløgini, sum hava valt Skálafjørðin og eg 

rokni við, at tað verða tey, sum fara at avgera, hvar útgerðarhavnin skal vera, 

næstu ferð eisini, um olja verður funnin til ta tíð Men Eli Lassen útilokar 

avgjørt ikki, at talan kann blíva um eitt samstarv millum fleiri øki í Føroyum 

verður olja ella gass funnið. Kann man fordeila nakrar uppgávur á ein 

skipaðan hátt, so kundu Vágur og Tvøroyri og fyri tað aðrir partar av Føroyum 

verið partur av hesum men við høvuðs-oljuhavnini í Runavík. Nøgdir við 

oljuhavn Tað hevur ananrs verið út at gera í oljuhavnini í Runavík hesar góðu 

tveir mánaðirnar borað hevur verið. Arbeiðið hevur gingið væl í ár. Statoil 

hevur fingið tað teir hava biðið um, og vit hava roynt at gera okkara besta. 

Kundin er væl nøgdur við tænasturnar og umstøðurnar. Eli Lassen hevur verið 

við til at veita tænastur til allar boringarnar í Føroyum. Hann vónar, at rakt 

verður við hesaferð, tí tað kann fáa lív í aftur samfelagið, sum hevur brúk fyri 

tí  at fáa eitt annað bein at standa á, so kanska fiskiflotin hevur tað lættari við 

at vera fiskifloti enn í dag, har so nógv verður niðurpínt, stovnar, skip ol. 

Myndir Eli Lassen á føroyska básinum á oljumessuni í Stavanger. Her saman 

við Johan Dahl, landsstýrismanni, Tórbjørn Jacobsen, havnameistara og Allan 

Skaalum, marknaðarleiðara hjá Atlantic Airways og umboðum fyri Runavíkar 

kommunu. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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Við sínum 10 ára royndum og góðu úrslitum er sannlíkt, at Skálafjørðurin fer 

at halda fram sum oljuútgerðahavnin í Føroyum, men einki eigur at vera í 

vegin fyri at brúka onnur pláss í landinum eisini til goymslupláss og aðrar 

uppgávur, tá og um fleiri oljufund verða gjørd. Hetta heldur Eli Lassen, stjóri á 

Atlantic Supply Base. Læra av norsku royndunum Tað er ein hugagóður Eli 

Lassen, sum kemur heimaftur av altjóða oljumessu í Stavanger. Hóast hetta 

ikki er fyrsta messa av slíkum slag, so heldur hann tað er umráðandi at vísa 

flagg og fáa samband við samstarvsfeløg, serstakliga nú øll bíða eftir 

úrslitinum av boringini á landgrunninum. Eli Lassen, sum hevur staðið á odda 

fyri einastu føroysku oljuútgerðarhavnini nú í meira enn 10 ár, heldur, at 

føroyingar eisini á hesum øki kunnu læra av norðmonnum, tá tað um logistikk 

og útgerðarhavnir viðvíkur. Hetta er ikki bara nakað hann sigur. Hann hevur 

gjørt sær ómak at vitja norskar útgerðarhavnir hvørja ferð hann hevur verið á 

oljumessum. Og so varð eisini hesaferð. Og við sær heim hevur hann hugskot 

og tankar um, hvussu vit við norsku royndunum í huga, kunnu menna 

framtíðar logistikkpartin av føroysku oljuvinnuni. Mugu ikki leypa framav Og 

tá vit spyrja hann, um tað er ein sjálvfylgja, at oljuhavnin verður verandi á 

Skálafjørðinum, um eitt stórt fund verður gjørt, er hann skjótur at svara -  Eg 

vóni ikki, at føroyingar leypa framav, um Statoil, ExxonMobil og Atlantic 

Petroleum finna olju ella gass. Oljuhavnin hevur verið her á fjørðinum í 10 ár 

og hava kundarnir verið væl nøgdir. Um føroyingar nú fara at gera sum við 

flakavirkjunum á sinni, har alt verður spjatt um landið, so kann tað enda við, 

at kundin fer ikki at fáa neyðugu vøruna, og endin verður, at vit fara at 

undirbjóða hvønn annan. Tá vera vit øll taparar, bæði veitarar og kundar. Tað 

er bara ein, sum vinnur, fer man at undirbjóða, og tað er kundin. Men hann 

tapir eisini, tí tænastan verður ikki tann rætta. Eli Lassen vísir á, at tað ber 

sjálvandi ikki til at samanbera Føroyar og Norra, nú teir hava rikið oljuvinnu í 

meira enn 40 ár. Har er tørvurin á útgerðarhavnum stórur fyri at røkja allar 

framleiðandi olju- og gasskeldurenar. Har finnast tí eisini nógvar 

oljuútgerðarhavnir, og hesar røkja ymsar uppgávur. Eitt nú liggur mesta av 

casingini, borirørunum á Fjordbase í Florø. Tað er m.a. her Statoil savnar 

henda partin av boriútgerðini. Eli Lassen heldur, at verða fund gjørd í 

Føroyum, so ber eisini til at brúka norska modellið her. Tað er mangt tú kanst 

gera í einum samlaðum høpi í Føroyum, og Føroyar eru ikki so stórar heldur. 

Verða fleiri fund gjørd og útbygd kann hugsast, at man kann hava alla tann 

tunga útbúnaðin liggjandi í Vági ella á Tvøroyri. Hann heldur tí, at vit mugu 

seta okkum niður og tosa saman sum ein samlað eind, tá tað um 

útgerðartænastur viðvíkur. Valdu Skálafjørðin Bæði Vágs og Tvøroyarar 

kommuna vóru við á oljumessuni fyri at marknaðarføra seg sum framtíðar 

oljuhavnir. Tað eru tey, sum halda, at nóg mikið av virksemi er í Eysturoynni, 

og tí eigur man sum liður í bygdamenningini at lata Suðuroynna hava 

oljuhavnina. Hesum er Eli Lassen ikki samdur í. Hetta hevur einki við 

bygdamenning at gera. Tað eru oljufeløgini, sum hava valt Skálafjørðin og eg 

rokni við, at tað verða tey, sum fara at avgera, hvar útgerðarhavnin skal vera, 

næstu ferð eisini, um olja verður funnin til ta tíð Men Eli Lassen útilokar 

avgjørt ikki, at talan kann blíva um eitt samstarv millum fleiri øki í Føroyum 

verður olja ella gass funnið. Kann man fordeila nakrar uppgávur á ein 

skipaðan hátt, so kundu Vágur og Tvøroyri og fyri tað aðrir partar av Føroyum 

verið partur av hesum men við høvuðs-oljuhavnini í Runavík. Nøgdir við 

oljuhavn Tað hevur ananrs verið út at gera í oljuhavnini í Runavík hesar góðu 

tveir mánaðirnar borað hevur verið. Arbeiðið hevur gingið væl í ár. Statoil 

hevur fingið tað teir hava biðið um, og vit hava roynt at gera okkara besta. 

Kundin er væl nøgdur við tænasturnar og umstøðurnar. Eli Lassen hevur verið 

við til at veita tænastur til allar boringarnar í Føroyum. Hann vónar, at rakt 

verður við hesaferð, tí tað kann fáa lív í aftur samfelagið, sum hevur brúk fyri 

tí  at fáa eitt annað bein at standa á, so kanska fiskiflotin hevur tað lættari við 

at vera fiskifloti enn í dag, har so nógv verður niðurpínt, stovnar, skip ol. 

Myndir Eli Lassen á føroyska básinum á oljumessuni í Stavanger. Her saman 

við Johan Dahl, landsstýrismanni, Tórbjørn Jacobsen, havnameistara og Allan 

Skaalum, marknaðarleiðara hjá Atlantic Airways og umboðum fyri Runavíkar 

kommunu. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller


