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Síðani oljuvirksemið tók so upp vestan fyri Hetland og hevur otað seg longur og longur 

norður og vestur eftir hava fleiri føroyskar havnir bjóðað seg fram at veita tænastur til 

oljufeløgini. 

 

Og síðsta havnin í Føroyum, Vágur, er einki undantak í so máta. Umboð fyri Vágs 

kommunu hava nú í mong ár verið partur av føroyskum básum á oljumessum bæði í 

Abderdeen og Stavanger. Og so er eisini í ár. 

Nývaldi borgarstjórin í Vágs Kommunu, Dennis Holm er fyri fyrstu ferð við á eini altjóða 

oljumessu, saman við havnameistaranum Hans Jákup Bech og Finni Johannessen. 

 

Dennis Holm sigur við oljan.fo, at tað er hugaligt at síggja føroyskar fyritøkur 

marknaðarføra seg á einum so stórum og týðandi vinnutiltaki og vónar hann, at hetta fer 

at bera ávøkstur. Og sjálvandi liggur hansara egna kommuna honum fremst í huganum. 

 

“Eingin annar enn vit sjálvi kunnu gera vart við, at vit eru til. Tí hevur tað týdning, at vit 

luttaka á slíkari oljumessu. Vit hava nakrar náttúrligar fyrimunir í mun til oljufeløg, sum 

eru virkin við Hetland og sum kanska eisini einaferð gerast partur av leitingini her. 



 

Tað er fyrst og fremst tann sannroynd, at vit liggja tættast við virksemið nær markinum, 

sum ger, at vit vísa flagg og eru við á eini messu sum hesari,” sigur Dennis Holm og heldur 

fram: 

“Vágsfjørður ikki bert liggur tættast oljuleiðunum fyri eystan og sunnan. Hann er eisini 

sera væl egnaður til at taka ímóti oljuvirksemi. Fjørðurin er djúpur og upplandið til 

keianlegg er eisini sera stórt. Vit klára so eisini at veita tær tænastur, sum oljuskip hava 

tørv á so sum vatn og olju og kunnu eisini veita aðrar av teimum mest neyðugu 

tænastunum.” 

 

Djúphavnin við keiøki liggur norðanfyri, og sunnanfyri eru stórur møguleikar við tí 

upplandi, sum er har. 

Umboðini fyri Vágs Kommunu hava ikki ligið á tí lætu síðuni hesar dagarnar á oljumessuni 

men hava vitjað fleiri av oljufeløgunum, sum arbeiða vestan fyri Hetland og kunna tey um 

umstøðurnar í Vági. 

Sjálvur heldur Dennis Holm, at tað er gott, at Føroyar eru umboðaðar á eini slíkari 

oljumessu rætt og slætt fyri at vísa, at vit eru til. 

 

Føroysku havnirnar liggja so eisini væl tættari enn eitt nú Lerwick, Aberdeen og 

Scrabster, tá hugsað verður um tað virksemið, sum er nær markinum. 

 

Dennis Holm sigur at enda, at sum støðan er í dag, so hevur Vágs kommuna møguleika at 

nøkta ein ávísan tørv á oljuvinnuni vestan fyri Hetland og eisini tí virksemi, sum verður á 

føroyskum øki í framtíðini. Tí bjóðar hon seg fram til altjóða oljuvinnuna. Hvat framtíðin 

so hevur at bjóða, má tíðin bara vísa. 

Umframt Vág eru eisini tvær aðrar havnir umboðaðar á messun. tær eru Tórshavnar havn 

og Runavíka havn. 
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