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Føroyskar havnir kapping úr Skotlandi
Nú nógvar stórar útbyggingar verða framdar á oljuleiðunum vestan fyri
Hetland og alsamt fleiri oljufeløg ætla at bora nýggjar leitibrunnar í økinum
tætt við føroyska markið, verða skaptir nýggir møguleikar hjá ymsu
havnunum í økinum at veita tænastur, tað verið seg í Hetlandi,
Orkoyggjunum, Skotlandi og somuleiðis í Føroyum. Føroyskar havnir, sum
higartil hava bjóðað seg fram til at veita tænastur til oljuvinnuna á øllum
Atlantsmótinum, eitt nú Runavík, Tórshavn, Vágur og Tvøroyri, hava á nærum
hvørjari oljumessu í Aberdeen seinastu árini roynt at marknaðarføra seg. Og
so verður eisini, tá Offshore Europe messan verður hildin í Aberdeen í
september. Tá verða allar tær umrøddu havnirnar við á føroyska básinum.
Tað er tó greitt, at tær fara at fáa kapping. Havnir í bæði Hetlandi,
Orknoyggjunum og Skotlandi vilja gera nógv fyri at fáa lut í stóra
virkseminum, sum eftir øllum at døma liggur fyri framman. Ein av hesum
kappingarneytunum er Scrabster í Norðurskotlandi, sum av álvara er farið at
spæla við vøddunum og bjóða seg fram sum framtíðar oljuútgerðarhavnin fyri
økið norðanfyri. Og tað er heldur ikki óhugsandi, at hon í framtíðini eisini fer
at bjóða fram sínar tænastur til virksemi á føroyska landgrunninum. Hesum
forðar tó lógin um føroyskan kaikant teimum í í hvussu er sum nú er.
Scrabster bjóðar seg fram Stig eru longu tikin til at gera Scrabster til
útgerðarhavn fyri oljuvinnuna vestan fyri Hetland og økini nærhendis. Í farna
mánað frættist, at stóra fyritøkan NorSea Group hevði gjørt avtalu við
Harbour Trust í Caithness um at menna eina veitingarhavn í Scrabster í
Norðurskotlandi. Nú er so enn eitt stig tikið til at gera hesa ætlan til veruleika
og er avtala gjørd við lokala logistikkfelagið Hugh Simpson um at vera partur
av ætlanini skrivar Petro.no. NorSea Group hevur sítt høvuðssæti í Tananger
nær Stavanger. At fáa samstarv við Simpson, sum er ein væl rikin
familjufyritøka í Skotlandi, hóvar okkum sera væl, sigur Knut Magne
Johannessen, stjóri fyri altjóða verkætlanir í NorSea Group. Vit vilja, at
menningin av veitingum í Scrabster til oljuvinnuna, skal koma
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lokalsamfelagnum har til góðar. Og tí eru vit fegnir um at hava fingið
samstarv við eina lokala fyritøku, sum hevur so gott orð á sær eisini. NorSea
Group varð stovnað í 1964 og letur vørur og tænastur til sjóvinnu og
frálandavinnu. Tænasturnar, sum Simpson letur, hóska væl til krøvini til eina
fullfíggjaða oljuútgerðarhavn. At felagið eisini arbeiðir í tí partinum av
orkubransjuni, sum hevur við vindmyllur og varandi orkukeldur at gera, hóvar
okkum væl, tí her fer at liggja nógv virksemi í framtíðini. Óljuútgerðarhavnin í
Scrabster er tann fyrsta hjá NorSea Group í Skotlandi. Stigtakararnir leggja
stóran dent á at kunna veita tænastur til olju- og gassvinnuna í norðara
partinum av Norðsjónum og økjunum vestan fyri Hetland. Mett verður at
henda útgerðarhavnin kann stytta munandi um siglingartíðina. Komandi árini
fer at vera sera nógv virksemi rundan um Hetland, og Scrabster liggur tí sera
væl fyri at veita tænastur til eitt nú mongu skipini, sum fara at arbeiða í
økinum, sigur Hugh Simpson, leiðari hjá fyritøkuni við sama navni. Eingin ivi
er um, at føroysku havnirnar, sum hava og fara at bjóða seg fram til at veita
vørur og tænastur til oljuvirksemið á Atlantsmótinum í framtíðini, við
útbyggingarætlanunum í Scrabster í huga, hava fingið ein veruligan
kappingarneyta. Spurningurin er stytstu siglingartíðina er so bara ein partur
av avgerðini, hvørja útgerðarhavn feløgini vilja brúka. Tað veldst so eisini um
so nógv annað.

