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Enn ein føroysk fyritøka hevur gjørt avtalu um at lata vørur í sambandi við tær komandi 

tvær boringarnar hjá Statoil á landgrunninum í summar. Talan er um P/F Poul Hansen, 

heilsølu, sum skal lata proviant og reingerðarvørur til West Hercules, tá pallurin kemur í 

føroyska sjógv og fer at bora á landgrunninum. 

“Vit eru sera fegin um aftur at hava fingið hesa stóru og týðandi uppgávuna og fara at 

gera okkara besta at liva upp til álitið, sum oljuvinnan vísir okkum,” sigur Høgni Hansen, 

stjóri. 



Sáttmálin er gjørdur við norsku cateringfyritøkuna “Sodexo”, ið hevur fingið uppgávuna at 

frá borifelagnum North Atlantic Drilling (Seadrill) í sambandi við boringarnar hjá Statoil í 

summar. 

Hetta er umleið sjeyndu ferð, at Poul Hansen heilsøla er vald út til at lata proviant til 

boripallar og –skip í sambandi við boringar á føroyska landgrunninum. 

“Tað hevur sjálvandi givið okkum drúgvar royndir og vitan á økinum, men vit kenna tað 

so, at eisini henda seinasta avtalan er við til at menna og førleikamenna okkara fyritøku 

til eina vónandi spennandi framtíð á oljuøkinum,” sigur Høgni Hansen við oljan.fo. 

Hann heldur eisini, at tað er hugaligt, at útlendsku oljufeløgini, sum arbeiða í Føroyum, 

vilja brúka føroyskar vørur og tænatur, tí bara tann vegin kunnu vit gerast kappingarførir 

við útlendskar veitarar. Og Høgni Hansen heldur seg ikki taka munnin ov fullan, tá hann 

sigur, at fyristøðufeløgini, ið tey hava arbeitt fyri gjøgnum árini, hava verið sera væl nøgd 

við tænastuna. 

Hóast talan “bara” er um eina avmarkaða avtalu í tíð, so er hon av eini slíkari stødd, at 

hon munar væl hjá føroysku fyritøkuni. Hetta ikki minst tí, at hon fevnir um umleið eitt 

hálvt ár. 

Matvørurnar koma frá goymsluni hjá Poul Hansen í Havn og frá framleiðsluvirkinum Krás í 

Hósvík. Harumframt verða uttan iva gjørdar avtalur við undirveitarar av eitt nú feskum 

vørum. 

Høgni Hansen sær fram til nýggju uppgávuna og vónar, at tað hesaferð fer at eydnast 

oljufeløgunum at finna olju ella gass í rakstrarverdugum nøgdum í føroysku undirgrundini. 

Ikki kann sigast annað enn at Statoil sum fyristøðufelag hevur staðið hesa nýggjastu 

sveinaroyndina til eitt UG sæð við føroyskum eygum. Tí ikki færri enn seks av stóru 

veitarunum til komandi boringar eru føroyskar fyritøkur. Hetta man vera tað nógv størsta 

talið nakrantíð í 13 ára gomlu leitisøgu okkara. 

Hini feløgini, sum hava gjørt sáttmálar við Statoil, eru Atlantic Airways, Atlantic Supply 

Base, Magn/Effo, Skansi Offshore og Esvagt Thor. 

Eftir ætlanini verður sett á at bora um nakrar vikur. 
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