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Føroyska Kristina í Nordkapp bíðar eftir arktisku oljuni

Føroyski borgarstjórin í Nordkapp kommunu í Norðurnoregi, Kristina Hansen 

fekk góð tíðindi nú um dagarnar, tá Statoil valdi hennara kommunu fram um 

aðra at flyta fyrstu oljuna úr Barentshavinum til lands. Kapping í 

Norðurnoregi Nú oljuleitingin er vorðin ein týðandi partur av 

vinnuvirkseminum í Norðurnoregi er stór kapping millum ymsu kommunurnar 

at bjóða seg fram at taka ímóti fyrstu oljuni frá Barentshavinum. Og hesi 

gongd er føroyska Kristina Hansen partur av. Hon hevur nú í fleiri ár verið 

borgarstjóri í norðastu kommununi í Norra, Nordkapp. Har hevur hon leingi 

verið vitni til, at ungdómurin rýmur til størri býirnar fyri sunnan. Men kortini 

er hon bjartskygd eins og fleiri av hinum borgarstjórunum har norðuri, nú 

spenningurin er so stórur um, hvørji øki stóru oljufeløgini velja til at taka 

ímóti framtíðar oljuni frá Barentshavinum. Tveir møguleikar Síðani Statoil 

gjørdi tvey stór oljufund í Barentshavinum hevur verið gitt, um oljan for at 

verða flutt til lands gjøgnum oljuleiðingar, ella um ein onnur loysn fór at 

verða vald, nevniliga at brúka flótandi framleiðsluskip at taka ímóti oljuni og 

flyta hana víðari. Og nú um dagarnar tók Statoil avgerð um, at verður avgerð 

tikin um at flyta oljuna frá Skrugaard og Havis oljukeldunum til lands í 

Norðurnoregi, so verður tað til kommununa hjá Kristinu Hansen, Nordkapp í 

Finnmørkini og ikki til grannakommununa, har tey annars høvdu so stórar 

vónir. Og føroyska Kristina er sera fegin og vónar sambært norskum 

fjølmiðlum, at Statoil fer at velja landloysnina heldur enn eina offshoreloysn, 

har oljan fyrst verður tikin upp á eitt FPSO skip og síðani flutt til víðari viðgerð 

á marknaðinum. Tá verður lítið arbeiði til plássini í Norðurnoregi. Statoil fer 

tó uttan iva at velja ta mest lønandi loysnina. Borgarstjórin í Kvalsund 

kommunu, Ragnar Olsen hevði annars vónað, at Statoil fór at peika á hasara 

kommunu  fyri at flyta oljuna til lands. Tað verður nú av ongum, nú valið er 

fallið á grannakommununa Nordkapp við einum føroyskum borgarstjóra við 

róðrið. Stóran týdning Kristina Hansen, sum er fødd og uppvaksin í 

Eysturoynni, men sum valdi Finnmørkina sum sítt heim, sigur við norska 

miðlar, at oljutilgongdin hevur sera stóran týdning fyri kommununa, sum 

hevur upplivað fráflyting seinastu 40 árini, har meira enn 40% av íbúgvunum 

eru flutt. Hon vísir á, at velur Statoil at flyta ojuna til lands fer tað at faa 

alstóran týdning fyri kommununa. Stórar avbjóðingar liggja fyri framman. 

Neyðugt verður at byggja út kommuna við vælferðartilboðum, barnagørðum 

og øðrum, sum hoyrir til eina slíka vinnumenning. Statoil skal innan næsta 

hálva árið taka eina týðandi avgerð, antin at byggja út framleiðsluna á 

staðnum til havs ella flyta kolvetni til lands til Veidnes í Nordkapp kommunu. 

Føroyski borgarstjórin bíðar í spenningi.
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