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Útlendskt flogfelag ætlan um oljurutu millum Føroyar og 

Norra

Eitt útlendskt flogfelag skal sambært keldum í oljuvinnuni, sum oljan.fo hevur 

tosað við, hava ítøkiligar ætlanir um at fara undir rutuflúgving millum Føroyar 

og Noreg og harvið styrkja flogvegis sambandið ímillum vestursíðuna av 

Noregi og Føroyar. Hetta hendir, eftir at føroyingar í alt størri og størri mun 

eru farnir at arbeiða í norsku oljuvinnuni og hava tørv á einum betri og 

tættari sambandi. Talan verður sum skilst um heilárssamband fleiri ferðir um 

vikuna við útgangsstøði úr Føroyum. Rutan fer í fyrsta lagi at tæna 

føroyingum, sum starvast í Norra, her serstakliga teimum mongu, sum 

seinastu árini hava arbeitt í norsku oljuvinnuni. Men sum skilst verður eisini 

hugsað um ferðavinnuna í báðum londum. Sambært okkara keldum koma 

umboð fyri flogfelagið til Føroya í næstum. Hetta eru upplýsingar, sum 

oljuportalurin hevur frá fólki, ið arbeiða í oljuvinnuni og sum leingi hava víst á 

tørvin at fáa betri flogvegis samband millum Føroyar og umheimin, her í 

fyrsta lagi Norra og í øðrum lagi Skotland. Tað hevur ikki eydnast oljan.fo at 

fáa hesi tíðindi váttað. Stjórin í Vága Floghavn, Jákup Sverri Kass hevur rætt 

og slætt onga viðmerking, tá vit spyrja, um viðkomandi flogfelag hevur verið í 

sambandi við tey. Tað hevur heldur ikki eydnast okkum at fáa at vita, hvat 

flogfelag talan er um. Vit hava tó fingið uppspurt so mikið, at talan er um eitt 

flogfelag, sum eisini brúkar smærri flogfør til loftvegis flutning millum lond. 

Nú um dagarnar frættist annars, at flogfelagið BMI Regional í Aberdeen hevur 

ætlanir um at byrja rutuflúgving millum Aberdeen og Vágar. Magni Arge, 

stjóri í Atlantsflogi segði tá við Oljuportalin, at tey hjá Atlantic Airways 

arbeiða stútt og støðugt við at menna ferðasambandið út í heim og hugsa 

eisini um ferðafólk til Stavanger og Aberdeen. Herfyri skjeyt føroyingur, sum 

starvast í norsku í oljuvinnuni í samrøðu við oljan.fo upp, at Atlantic Airways 

átti at farið undir flogrutur til bæði Stavanger og Aberdeen. Mynd Sera stórt 

tal av føroyingum arbeiðir í altjóða oljuvinnuni, eitt nú í Norra. Eftir øllum at 

døma eru tað m.a. hesa eitt útlendskt flogfelag hevur eyguni eftir, nú tað 

hevur ætlanir um at lata upp rutu millum Norra og Føroya.
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Eitt útlendskt flogfelag skal sambært keldum í oljuvinnuni, sum oljan.fo hevur 

tosað við, hava ítøkiligar ætlanir um at fara undir rutuflúgving millum Føroyar 

og Noreg og harvið styrkja flogvegis sambandið ímillum vestursíðuna av 

Noregi og Føroyar. Hetta hendir, eftir at føroyingar í alt størri og størri mun 

eru farnir at arbeiða í norsku oljuvinnuni og hava tørv á einum betri og 

tættari sambandi. Talan verður sum skilst um heilárssamband fleiri ferðir um 

vikuna við útgangsstøði úr Føroyum. Rutan fer í fyrsta lagi at tæna 

føroyingum, sum starvast í Norra, her serstakliga teimum mongu, sum 

seinastu árini hava arbeitt í norsku oljuvinnuni. Men sum skilst verður eisini 

hugsað um ferðavinnuna í báðum londum. Sambært okkara keldum koma 

umboð fyri flogfelagið til Føroya í næstum. Hetta eru upplýsingar, sum 

oljuportalurin hevur frá fólki, ið arbeiða í oljuvinnuni og sum leingi hava víst á 

tørvin at fáa betri flogvegis samband millum Føroyar og umheimin, her í 

fyrsta lagi Norra og í øðrum lagi Skotland. Tað hevur ikki eydnast oljan.fo at 

fáa hesi tíðindi váttað. Stjórin í Vága Floghavn, Jákup Sverri Kass hevur rætt 

og slætt onga viðmerking, tá vit spyrja, um viðkomandi flogfelag hevur verið í 

sambandi við tey. Tað hevur heldur ikki eydnast okkum at fáa at vita, hvat 

flogfelag talan er um. Vit hava tó fingið uppspurt so mikið, at talan er um eitt 

flogfelag, sum eisini brúkar smærri flogfør til loftvegis flutning millum lond. 

Nú um dagarnar frættist annars, at flogfelagið BMI Regional í Aberdeen hevur 

ætlanir um at byrja rutuflúgving millum Aberdeen og Vágar. Magni Arge, 

stjóri í Atlantsflogi segði tá við Oljuportalin, at tey hjá Atlantic Airways 

arbeiða stútt og støðugt við at menna ferðasambandið út í heim og hugsa 

eisini um ferðafólk til Stavanger og Aberdeen. Herfyri skjeyt føroyingur, sum 

starvast í norsku í oljuvinnuni í samrøðu við oljan.fo upp, at Atlantic Airways 

átti at farið undir flogrutur til bæði Stavanger og Aberdeen. Mynd Sera stórt 

tal av føroyingum arbeiðir í altjóða oljuvinnuni, eitt nú í Norra. Eftir øllum at 

døma eru tað m.a. hesa eitt útlendskt flogfelag hevur eyguni eftir, nú tað 

hevur ætlanir um at lata upp rutu millum Norra og Føroya.


