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Mr. Oil í Bretlandi vitjaði oljuhavn í Runavík

Hóast tað ikki er hvønn dag, at oljuútgerðarhavnin í Runavík fær kendar 

útlendskar oljugestir, so var stjórin á støðini mest sum tikin á bóli, tá hann 

herfyri fekk mest týðandi oljustjóran í Bretlandi á vitjan. Talan er um ongan 

minni enn Mr. Oil í Bretlandi, Malcolm Webb, ið varð komin til Føroya at 

luttaka á stóru oljuráðstevnuni. Tað er altíð forkunnugt at fáa slíka vitjan. Vit 

greiddu honum frá góðu royndunum við oljuhavnini í Runavík øll hesi 

seinastu 12 árini borað hevur verið á landgrunninum, og hvussu kommunan 

ætlar at byggja út møguleikarnar á fjørðinum til eina møguliga framtíðar 

føroyska oljuvinnu, sigur Eli Lassen, stjóri á Atlantic Supply Base við oljan.fo, 

nú eftir at útlendsk oljufólk við ovasta stjóranum fyri oljuvinnuna í Bretlandi, 

Malcolm Webb á odda, vóru á vitjan í Runavík í sambandi við stóru 

oljuráðstevnuna í Norðurlandahúsinum herfyri. Eftir at hava sæð 

umstøðurnar í oljuútgerðarhavnini varð farið niðan á kommunuskrivstovuna, 

har borgasrstjórin Magnus Rasmussen tók ímóti og greiddi frá kommununi. 

Eftir tað fekk Tórbjørn Jacobsen, varaborgarstjóri og havnameistari høvi til at 

kunna útlendsku gestirnar um virksemið á fjørðinum og framtíðar ætlanirnar 

serstakliga í sambandi við komandi leiting og eina framtíðar oljuvinnu. Hann 

vísti á, Skálafjørðurin longu hevur staðið sína sveinaroynd sum 

oljuútgerðarhavn og legði dent á, at út frá royndunum er kommunan longu 

farin undir at fyrireika seg uppá eina meira spennandi og avbjóðandi 

oljuframtíð. Í fyrsta lagi við at knýta tey bæði havnaøkini saman við eini 

keiútbygging og í øðrum lagi, tó longur frammi í tíðini, at geva pláss fyri eini 

spildurnýggjari oljuútgerðarhavn hinumegin fjørðin, nakað innan fyri Skála. 

Har er pláss sett av í økisplaninum til eina oljuútgerðarhavn og sum nakað 

heilt nýtt verður eisini hugsað um at spreingja inn í fjallasíðuna pláss til 

havnaøki og havn. Eftir vitjanina varð farið út í Neshaga at síggja nýggju 

vindmyllurnar har, og eftir tað gekk leiðin við Norðlýsinum aftur til Havnar. So 

gestirnir upplivdu eitt sindur av hvørjum. Undan vitjanini í Runavík høvdu teir 

upplivað útsýnið og umhvørvið á Sornfelli, Norðadalsskarði og við Gjógv. 

Myndir: Útlendsk oljufólk og føroyingar í oljuvinnuni her saman við 

umboðum fyri Runavíkar kommunu og oljuútgerðarhavnina. Myndatøka: Jan 

Müller/oljan.fo
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