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Oljuvinna í Hetlandi stuðlar bjarging og tilbúgving
Avgerðin hjá bretsku myndugleikunum at skerja bjargingar- og
tilbúgvingartænastuna kring alt landið og her ikki minst í oyggjunum fyri
norðan skapti sannan fólka uppreistur í eitt nú Hetlandi, har man metti
avgerðina av vera í fullkomuligari andsøgn til vaksandi oljuvirkemið kring
oyggjarnar og teimum avleiðingum hetta kann hava við sær fyri umhvørvið.
Síðani hevur stjórnin drigið nakað í land men kortini hevur eitt nú
togaraorkan verið munandi skerd. Nú tykist glotti at hómast, eftir at
oljuvinnan hevur sagt seg vilja gjalda part av útreiðslunum fyri eina
munagóða bjargingar- og tilbúgvingarskipan, sum tvífaldar sleipiorkuna í
økinum. Stjórnin er tætt við at skriva undir eina avtalu við oljuídnaðin, sum
skal tryggja Hetlandi enn ein stran sleipibát, ið skal verja Hetland móti
framtíðar hóttanum frá eitt nú vaksandi oljuvirksemi. Tað er umboðið fyri
Hetland í bretska tinginum, Alister Carmichael, sum kemur við góðu
tíðindunum. Upprunaliga røktu fýra sleipibátar alla brestsku strondina, harav
tveir vóru í norðara partinum av landinum. Eftir sparingar var bert ein slíkur
bátur eftir at røkja allar tær norðaru leiðirnar, sum samtíðis upplivdu ein
stóran vøkstur í virkseminum til havs. Nú tað eru 20 ár síðani Braer óhappið,
tá stórur tangabátur fór á land í Hetlandi, vóna politikarar, sum umboða
Hetland, Orknoyggjarnar og Hebridurnar í bretska parlamentinum, at vaktarog bjargingartænastan verður styrkt við enn einum stórum sleipibáti. Og nú
oljuídnaðurin vil vera við til at rinda fyri hesa útreiðslu eru líkindi til, at økini
kring Hetland og oyggjarnar har fara at gerast meira trygg. Og hetta kann so
eisini koma Føroyum til góðar, skuldi eitt álvarsligt óhapp hent her. Føroyskir
myndugleikar hava áður havt dialog við bæði bretskar og norskar
myndugleikar um at geva eina hjálpandi hond, skuldi ein dálkivanlukka hótt
føroyskt umhvørvi. Mynd Oljuterminalurin í Sullom Voe í Hetlandi, har
risastór tangaskip koma við olju frá leiðunum vestan fyri Hetland.
Myndugleikarnir í Hetlandi meta tað vera sera avgerandi fyri trygdina, at
oyggjarnar hava ikki bert ein men tveir sleipibátar at dúva uppá.
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