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Pam Offshore- Sær møguleikar í Bretlandi

Føroyska oljuveitingarfyritøkan PAM Offshore hevur góðar vónir um at fáa 

samstarvsavtalur við virki á risastóra bretska oljumarknaðinum. Hetta er 

avgjørda fatanin hjá leiðsluni í fyritøkuni, nú hon júst hevur luttikið á altjóða 

oljumessuni í Aberdeen. Fyrst Norra  síðani Bretland Í meira enn eitt ártíggju 

hevur føroyska fyritøkan Pam Offshore, sum er partur av MEST samtakinum í 

Havn, arbeitt í norsku olju- og frálandavinnuni. Fyritøkan hevur øll hesi árini 

bygt upp eina tænastu, har føroyskir handverkarar serstakliga elektrikarar og 

sveisarar verða leigaðir út til uppgávur í Norra. Nú er Pam eisini farið at líta í 

ein sunnan, móti stóra bretska marknaðinum. Vit hava verið við á altjóða 

oljumessunum í Stavanger fleiri ferðir, og hesaferð gekk leiðin so til Aberdeen 

at vita, um ikki til ber at fáa eitt samstarv í lag á hesum stóra marknaðinum 

eisini, og tað sær lovandi út, sigur Mouritz Mohr, stjóri fyri alt MEST 

samtakið, sum saman við dagliga leiðaranum á PAM, Anju Jacobsen, hevur 

luttikið á Offshore Europe oljumessuni í Aberdenn seinastu dagarnar. Mourtiz 

Mohr sigur, at tey hava havt høvi at vitja umboð fyri fleiri stórar fyritøkur, 

sum kunnu hava áhuga í at brúka føroyskar handverkarar í framtíðini eisini. 

Sum er er tørvur á royndum og útbúnum handverkarum í vaksandi 

oljuvinnuni í Bretlandi. Vit hava gjøgnum øll hesi seinastu árini bygt upp eitt 

sera gott samstarv við fleiri stórar norskar fyritøkur, sum vísa seg eisini at 

hava dótturfeløg í Bretlandi, og tað er m.a. gjøgnum hesar, at vit nú royna at 

byggja brýr til bretska marknaðin eisini, sigur Morutiz Mohr. Sjálvur heldur 

hann tað er av stórum týdningi at luttaka á slíkum oljumessum, tí tú sær nógv 

nýtt og fær sambond tú ikki hevur havt áður umframt at tú røktar verandi 

sambond. Harvið heldur tú sambandið við líka og skapar nýggj sambond. Nú 

er uppgávan hjá Mouritz á slíkari messu at umboða tvær ymsar fyritøkur, 

MEST, sum tekur sær av eitt nú at umvæla skip og síðani PAM, sum leigar út 

fólk til oljuvinnuna. Tú roynir so at vita, øðrumegin, um tú kann finna 

uppgávur til skipasmiðjurnar í Føroyum sum eitt slag av undirveitara til størri 

verkætlanir umframt hinumegin at fáa samband við fyritøkur, sum hava brúk 

fyri útbúnum handverkarum. Í løtuni arbeiða umleið 200 mans hjá PAM í 

norsku oljuvinnuni. Eftirspurningurin er tó størri og roynt verður at fáa finna 

nýggj fólk mest sum alla tíðina, tó at tað ikki altíð er eins nógv at gera. Tað 

gongur sum alla aðrastaðni upp og niður við tí eisini, men leingi hevur verið 

nógv at gera í norsku oljuvinnuna, og tað sær eisini gott út komandi tíðina. 

Mouritz Mohr sær fyri sær, at fyritøkurnar tey arbeiða fyri í Norra og sum 

eisini eru virknar í Bretlandi, kunnu virka sum ein góður duraopnari fyri 

føroyskum handverkarum á bretska marknaðinum. Sjálvur heldur PAM-

stjórin, at nú føroyingar koma at kappast við aðrar útlendingar um størv í 

oljuvinnuni, har bretska arbeiðsmegin ikki røkkur til, har hava vit so fleiri 

fyrimunir, eitt nú er enska málið ikki nakar trupulleiki, og haraftrat hava 

okkara fólk gott orð á sær, nakað, sum hevur nógv at siga. Hjá PAM síggja tey 

tað vera eina stóra styrki í framtíðini at kunna hava eitt bein á fleiri 

marknaðum, tí svíkir ein, so kann man halda seg til hin. Verkfrøðingar Nú 

føroyskir handverkarar hava verið væl móttiknir í útlandinum eru eisini aðrir 

fakbólkar farnir at vísa oljuvinnuni ans. Eitt nú eru alsamt fleiri verkfrøðingar 

farnir at hyggja seg um eftir arbeiði í útlendsku oljuvinnuni, og hetta merkja 

tey hjá PAM eisini. Mourtiz Mohr sigur, at hetta enn er so nýtt fyri tey, men 

einstakir verkfrøðingar eru eisini útleigaðir til uppgávur í útlandinum, tó at 

her enn bert er talan um eitt fátal av fólki. Tað er so nakað, sum fyritøkan 

hevur eyguni við eisini. Umframt at vera í PAM ørindum í Bretlandi, so hevur 

hann eisini hugt at møguleikum vegna MEST. Og her hevur nógva prátið á 

oljumessuni um nýggju vinnugreinina Decommissioning, sum snýr seg um at 

taka gamlar oljupallar niður og skilja teir sundur, eisini havt stóran áhuga hjá 

MEST stjóranum. Her hava verið sera áhugaverdir fyrilestrar um hesa 

komandi nýggju vinnuna, sum møguliga eisini kann gerast partur av 

uppgávum okkara í framtíðini. Men enn er helst ov tíðliga at fara inn á hetta 

økið, tó at tað er rætt at kunna seg alla tíðina við gongdina, so tú kann vera 

tilreiðar at fáa kanska ein lítlan bita av hesum, tá tíðin er búgvin til tess, sigur 

Mouritz Mohr. Nógvar fyritøkur, sum liggja tættari marknaðinum, hava longu 

fyrireikað seg til hesa vinnuna síðani 2008, og møguliga fer hon ikki av álvara 

av bakkastokki fyrr enn í 2017 ella uppaftur seinni. Hetta eru øgiliga stórar 

uppgávur, men kann tú vera bara ein lítil partur í hesi uppgávu, so er rætt 

longu nú at fylgja við. Hjá MEST fylgja tey eisini væl við, hvørjir møguleikar 

vera fyri at kunna gera uppgávur fyri reiðarí, sum arbeiða vestan fyri Hetland 

og entá í Norðsjónum. Tí um vit í Føroyum kunnu veita eins góðar ella betri 

tænastur enn tey aðrastaðni, so hví skulu skipini tá ikki koma til Føroya. 

Mouritz Mohr sigur, at umboð fyri onkur reiðarí teir hava tosað við á 

messuni, koma til Føroya í næstum at hyggja at umstøðunum. Tey vænta ikki 

so nógv av Føroyum, men tá tey so koma henda vegin og síggja umstøðurnar, 

eru tey ovfarin av teimum jaliga vegin. Her hevur tað eisini týdning, at 

føroyingar kunnu standa saman og veita pakkaloysnir til ein útlendskan 

kunda. Tvs. at hann kann fáa bæði umvælingar gjørdar, fáa vatn, olju, 

proviant, skifta manning osfr. alt undir nær sagt einum hatti. Tað skal ganga 

skjótt og tí ræður um at samskipa uppgávurnar. Hetta er ein av lærdómunum 

frá oljumessuni í Aberdeen skilur oljan.fo eftir fýra ríkar dagar saman við 

føroyskum oljufólki. Myndir Mouritz Mohr, stjóri í MEST samtakinum her 

saman við Anju Jacobsen, dagliga leiðara á PAM Offshore á oljumessu í 

Aberdeen. Føroysku luttakararnir á básinum á oljumessuni í Aberdeen 

seinastu dagarnar.
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Føroyska oljuveitingarfyritøkan PAM Offshore hevur góðar vónir um at fáa 

samstarvsavtalur við virki á risastóra bretska oljumarknaðinum. Hetta er 

avgjørda fatanin hjá leiðsluni í fyritøkuni, nú hon júst hevur luttikið á altjóða 

oljumessuni í Aberdeen. Fyrst Norra  síðani Bretland Í meira enn eitt ártíggju 

hevur føroyska fyritøkan Pam Offshore, sum er partur av MEST samtakinum í 

Havn, arbeitt í norsku olju- og frálandavinnuni. Fyritøkan hevur øll hesi árini 

bygt upp eina tænastu, har føroyskir handverkarar serstakliga elektrikarar og 

sveisarar verða leigaðir út til uppgávur í Norra. Nú er Pam eisini farið at líta í 

ein sunnan, móti stóra bretska marknaðinum. Vit hava verið við á altjóða 

oljumessunum í Stavanger fleiri ferðir, og hesaferð gekk leiðin so til Aberdeen 

at vita, um ikki til ber at fáa eitt samstarv í lag á hesum stóra marknaðinum 

eisini, og tað sær lovandi út, sigur Mouritz Mohr, stjóri fyri alt MEST 

samtakið, sum saman við dagliga leiðaranum á PAM, Anju Jacobsen, hevur 

luttikið á Offshore Europe oljumessuni í Aberdenn seinastu dagarnar. Mourtiz 

Mohr sigur, at tey hava havt høvi at vitja umboð fyri fleiri stórar fyritøkur, 

sum kunnu hava áhuga í at brúka føroyskar handverkarar í framtíðini eisini. 

Sum er er tørvur á royndum og útbúnum handverkarum í vaksandi 

oljuvinnuni í Bretlandi. Vit hava gjøgnum øll hesi seinastu árini bygt upp eitt 

sera gott samstarv við fleiri stórar norskar fyritøkur, sum vísa seg eisini at 

hava dótturfeløg í Bretlandi, og tað er m.a. gjøgnum hesar, at vit nú royna at 

byggja brýr til bretska marknaðin eisini, sigur Morutiz Mohr. Sjálvur heldur 

hann tað er av stórum týdningi at luttaka á slíkum oljumessum, tí tú sær nógv 

nýtt og fær sambond tú ikki hevur havt áður umframt at tú røktar verandi 

sambond. Harvið heldur tú sambandið við líka og skapar nýggj sambond. Nú 

er uppgávan hjá Mouritz á slíkari messu at umboða tvær ymsar fyritøkur, 

MEST, sum tekur sær av eitt nú at umvæla skip og síðani PAM, sum leigar út 

fólk til oljuvinnuna. Tú roynir so at vita, øðrumegin, um tú kann finna 

uppgávur til skipasmiðjurnar í Føroyum sum eitt slag av undirveitara til størri 

verkætlanir umframt hinumegin at fáa samband við fyritøkur, sum hava brúk 

fyri útbúnum handverkarum. Í løtuni arbeiða umleið 200 mans hjá PAM í 

norsku oljuvinnuni. Eftirspurningurin er tó størri og roynt verður at fáa finna 

nýggj fólk mest sum alla tíðina, tó at tað ikki altíð er eins nógv at gera. Tað 

gongur sum alla aðrastaðni upp og niður við tí eisini, men leingi hevur verið 

nógv at gera í norsku oljuvinnuna, og tað sær eisini gott út komandi tíðina. 

Mouritz Mohr sær fyri sær, at fyritøkurnar tey arbeiða fyri í Norra og sum 

eisini eru virknar í Bretlandi, kunnu virka sum ein góður duraopnari fyri 

føroyskum handverkarum á bretska marknaðinum. Sjálvur heldur PAM-

stjórin, at nú føroyingar koma at kappast við aðrar útlendingar um størv í 

oljuvinnuni, har bretska arbeiðsmegin ikki røkkur til, har hava vit so fleiri 

fyrimunir, eitt nú er enska málið ikki nakar trupulleiki, og haraftrat hava 

okkara fólk gott orð á sær, nakað, sum hevur nógv at siga. Hjá PAM síggja tey 

tað vera eina stóra styrki í framtíðini at kunna hava eitt bein á fleiri 

marknaðum, tí svíkir ein, so kann man halda seg til hin. Verkfrøðingar Nú 

føroyskir handverkarar hava verið væl móttiknir í útlandinum eru eisini aðrir 

fakbólkar farnir at vísa oljuvinnuni ans. Eitt nú eru alsamt fleiri verkfrøðingar 

farnir at hyggja seg um eftir arbeiði í útlendsku oljuvinnuni, og hetta merkja 

tey hjá PAM eisini. Mourtiz Mohr sigur, at hetta enn er so nýtt fyri tey, men 

einstakir verkfrøðingar eru eisini útleigaðir til uppgávur í útlandinum, tó at 

her enn bert er talan um eitt fátal av fólki. Tað er so nakað, sum fyritøkan 

hevur eyguni við eisini. Umframt at vera í PAM ørindum í Bretlandi, so hevur 

hann eisini hugt at møguleikum vegna MEST. Og her hevur nógva prátið á 

oljumessuni um nýggju vinnugreinina Decommissioning, sum snýr seg um at 

taka gamlar oljupallar niður og skilja teir sundur, eisini havt stóran áhuga hjá 

MEST stjóranum. Her hava verið sera áhugaverdir fyrilestrar um hesa 

komandi nýggju vinnuna, sum møguliga eisini kann gerast partur av 

uppgávum okkara í framtíðini. Men enn er helst ov tíðliga at fara inn á hetta 

økið, tó at tað er rætt at kunna seg alla tíðina við gongdina, so tú kann vera 

tilreiðar at fáa kanska ein lítlan bita av hesum, tá tíðin er búgvin til tess, sigur 

Mouritz Mohr. Nógvar fyritøkur, sum liggja tættari marknaðinum, hava longu 

fyrireikað seg til hesa vinnuna síðani 2008, og møguliga fer hon ikki av álvara 

av bakkastokki fyrr enn í 2017 ella uppaftur seinni. Hetta eru øgiliga stórar 

uppgávur, men kann tú vera bara ein lítil partur í hesi uppgávu, so er rætt 

longu nú at fylgja við. Hjá MEST fylgja tey eisini væl við, hvørjir møguleikar 

vera fyri at kunna gera uppgávur fyri reiðarí, sum arbeiða vestan fyri Hetland 

og entá í Norðsjónum. Tí um vit í Føroyum kunnu veita eins góðar ella betri 

tænastur enn tey aðrastaðni, so hví skulu skipini tá ikki koma til Føroya. 

Mouritz Mohr sigur, at umboð fyri onkur reiðarí teir hava tosað við á 

messuni, koma til Føroya í næstum at hyggja at umstøðunum. Tey vænta ikki 

so nógv av Føroyum, men tá tey so koma henda vegin og síggja umstøðurnar, 

eru tey ovfarin av teimum jaliga vegin. Her hevur tað eisini týdning, at 

føroyingar kunnu standa saman og veita pakkaloysnir til ein útlendskan 

kunda. Tvs. at hann kann fáa bæði umvælingar gjørdar, fáa vatn, olju, 

proviant, skifta manning osfr. alt undir nær sagt einum hatti. Tað skal ganga 

skjótt og tí ræður um at samskipa uppgávurnar. Hetta er ein av lærdómunum 

frá oljumessuni í Aberdeen skilur oljan.fo eftir fýra ríkar dagar saman við 

føroyskum oljufólki. Myndir Mouritz Mohr, stjóri í MEST samtakinum her 

saman við Anju Jacobsen, dagliga leiðara á PAM Offshore á oljumessu í 

Aberdeen. Føroysku luttakararnir á básinum á oljumessuni í Aberdeen 

seinastu dagarnar.
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proviant, skifta manning osfr. alt undir nær sagt einum hatti. Tað skal ganga 

skjótt og tí ræður um at samskipa uppgávurnar. Hetta er ein av lærdómunum 

frá oljumessuni í Aberdeen skilur oljan.fo eftir fýra ríkar dagar saman við 

føroyskum oljufólki. Myndir Mouritz Mohr, stjóri í MEST samtakinum her 

saman við Anju Jacobsen, dagliga leiðara á PAM Offshore á oljumessu í 

Aberdeen. Føroysku luttakararnir á básinum á oljumessuni í Aberdeen 

seinastu dagarnar.


