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Sjóbjarging týdning fyri Olju-Føroyar eisini

Fyri oljuleiting og oljuvirksemi sum heild í Føroyum hevur ein góð og 

vælskipað tilbúgving alstóran týdning. Og seinasta væleydnaða føroyska 

tilbúgvingingartiltakið í sambandi við pólska seglbátin í havsneyð við Føroyar 

er eitt gott signal til oljufeløgini, sum eru komin til Føroya at leita eftir olju. 

Tað heldur Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum. MRCC á odda At tað 

eydnaðist at bjarga 9 pólendingum á lívi í ringasta ódnarveðri undir Føroyum 

nú um dagarnar hevur sum vera man fingið nógva umrøðu í fjølmiðlunum, og 

hevur leikluturin hjá føroyingum við MRCC tilbúgvingarstovninum á odda 

fingið nógv rós. Johan Dahl, landsstýrismaður sigur við oljan.fo, at 

bjargingararbeiðið, sum fór fram, tá polski seglbáturin Rzeszowiak kom í 

havsneyð við Føroyar, hevur prógvað, at okkara tilbúgving og samspælið 

millum ymsu aktørararnar er vælvirkandi. Henda sannroynd, heldur hann, 

hevur eisini stóran týdning fyri royndir okkara at menna eina oljuvinnu her á 

landi við eitt nú boringum á landgrunninum. Í sambandi við oljuleitingina til 

havs og eina komandi oljuvinnu er tað sera umráðandi, at vit innan økið 

tilbúgving og trygd á sjónum hava neyðugu vitanina og tøk amboð og útgerð, 

um ein neyðstøða skuldi uppstaðið. Og haraftrat royndirnar eisini. MRCC, 

okkara vaktarskip, SAR og tyrlupilotarnir hjá Atlantic Airways, danska 

sjóverjan saman við fiskiskipunum í økinum eiga stóra tøkk fyri væl úr 

hondum greitt arbeiði. Hetta stóra bragd, sum er framt av okkara fólkum, 

styrkir meg I trúnni uppá, at eisini tey, sum leggja orku í at leita eftir 

kolvetnum á føroyska landgrunninum, kunnu kenna seg tryggari, skuldi 

okkurt óvæntað hent, sigur Johan Dahl, sum eisini heldur, at øll neyðug orka 

eigur at verða løgd í, soleiðis at vit framhaldandi kunnu menna okkara 

tilbúgvingarskipanir. Fyrimyndarligt arbeiði Eisini løgmaður hevur róst 

teimum mongu, sum gjørdu sítt til fyri at fáa pólendingarnar, sum vóru í 

havsneyð, til lands í øllum góðum. Eg vil takka MRCC, donsku sjóverjuni og 

manningunum á Brimli, Lerki og Róki, umframt manningunum á tyrlunum hjá 

Atlansflogi og sjóverjuni, fyri teirra holla arbeiði, tá ið seglbáturin Rzeszowiak 

var í havsneyð. ? Tað var eitt fyrimyndarligt bjargingararbeiði, framt undir 

truplum umstøðum í vána veðri. Við hegni forðaðu bjargingarfólkini fyri, at 

størri mannskaði stóðst. ? Mín samkensla er við teimum avvarðandi hjá 

honum, ið lat lív.? Mynd -  Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum -  - 

Sjóbjargingin vit hava verið vitni til er eisini ein góð ámming til oljufeløgini, 

sum leita á landgrunninum, um, at vit innan økið tilbúgving og trygd á sjónum 

hava neyðugu vitanina og tøk amboð og útgerð, um ein neyðstøða skuldi 

uppstaðið. Her er hann á oljumessu í Stavanger. Myndatøka oljan.fo/Jan 

Müller
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