Tórbjørn Jacobsen, havnameistari i Runavík hevur stórar vónir til oljuvirksemi á Skálafjørðinum men vísir á, at
hetta í løtuni eisini skerjir aðrar møguleikar hjá havnini. Kortini eiga vit at meta hetta sum eina íløgu í framtíðin
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Tað er vandi í hvørjari vælferð sigur orðatakið, og hetta kunnu tey á havnaskrivstovuni í
Runavík sanna. Hóast tey sera fegin síggja, at Runavíkin og Skálafjørðurin sum heild gerast
framtíðar føroyska oljuhavnin, so er greitt, at leitifasan við avmarkaðum virksemi gevur
ikki so nógv í kassan hjá Runavíkar havn, at hetta er at meta sum eitt gullnám. At stórur
partur av kei- og havnaplássi fer til oljuvirksemið ger so, at pláss er ikki fyri øllum øðrum
virksemi eisini. Men sum oljan.fo skilur tað, so vil Runavíkar kommuna fegin átaka sær

henda møguliga miss fyri harvið at gera oljuvinnuna har til ein fastan tátt í framtíðini.
Hinvegin gevur oljuvirksemi nógv avleitt arbeiði og inntøkur til býin og alla oynna.
Tórbjørn er spentur
Sum havnameistari í eini tí størstu havnum í landinum kann Tórbjørn Jacobsen bara
fegnast um, tað aftur er lív í oljuhavnini á fjørðinum. Hóast hann ikki tekur dagar
ímillum, um tað eru fiski- ella oljuskip ella uppaftur onnur skip, sum vitja í Runavík, so er
tað kortini hugaligt, at oljuvirksemið aftur er við at gera um seg.
“Mong eru skipini, sum koma og fara, og tað skapar bæði arbeiði og inntøkur til økið. At
oljuskipini nú eisini fara at vísa seg er hugaligt.”
Hóast oljuvirksemið hevur týdning fyri økið, tá tað er í gongd, so er tað heldur eingin
loyna, at hetta enn sera avmarkaða virksemið telur ikki so nógv í kassanum sum var talan
um virksemi alt árið. Tá oljuvirksemi er fær havnin í Runavík tí ikki tikið móti øllum
teimum skipum, sum ynskiligt hevði verið, tá partur av kaiplássinum fer til oljuvirksemið.
Hetta er so ein raðfesting, sum er gjørd. Ein kann eisini siga, at hetta er eitt slag av íløgu
frá kommunu síðu í eitt størri oljuvirksemi í framtíðini. Tú sigur nei til ávíst virksemi fyri
at kunna byggja upp eina nýggja vinnu, nevniliga hana, sum er partur av oljuhavnini.
Havnameistarin sær ikki hetta sum ein bága men heldur sum eina náttúrliga avleiðing av,
at tað ræður um at húsast sum frægast við tí øki og plássi til hevur til at taka. Og her
telur tað eisini nógv fyri hann at hugsa, hvat gagnar uppá longri sikt og ikki bara um júst
tað, sum hendir her og nú
Hann heldur fyri, at verður oljan funnin, so koma vit inn í eina heilt nýggja og meira
spennandi fasu, har tørvurin á eini oljuhavn fer at verða nógv størri í og við, at fleiri skip
fara at koma og fara alla tíðina. Tað kann als ikki sammetast við núverandi støðu. Har
hevur so kommunan í Runavík eisini lagt upp fyri við at leggja eitt stórt øki millum Skála
og Skálabotn av til eina møguliga framtíðar oljuhavn.
Nógvar fyrireikingar eru gjørdar longu, so tann dag, tá tørvur er á tí, tá er kommunan
eisini klár sum samráðingarpartur við tann ella tey, sum til ta tíð kunnu hugsa sær at
standa fyri eini størri oljuhavn og einum virksemi, sum tá fer at líkjast tí vit uppliva fleiri
staðni í Norra.
Stórt øki at leita í
Tórbjørn Jacobsen vónar sum flest onnur, at okkurt fer at spyrjast burtur úr boringunum í
ár. Tann oljuvinna, sum hevur verið, síðani oljuleitingin byrjaði í 2000, hon hevur verið á
Skálafjørðinum fyri tað mesta. Og hann sær fegin, at henda gongdin heldur fram, verður
olja funnin.
“Tá oljufeløgini brúka so nógvar pengar at vita, um olja finst á føroyskum øki, so má tað
væl vera tí, at tey hava eina vón um at okkurt er at finna,” sigur Tórbjørn Jacobsen, sum
eisini ásannar, at tað helst er eitt ávíst ótolni millum fólk, at man enn einki fund hevur

gjørt, tó at vit eiga at gera okkurt greitt, at tað bert eru boraðir sera fáir brunnar í hesum
so ómetaliga stóra økinum.
Hann vísir eisini á, hvussu nógvir brunnar vórðu boraðir í grannalagnum fyri eystan,
áðrenn rakt varð við.
Hann heldur tó ikki, at áhugin fyri Føroyum sum leitiøki fer at minka fyri tað, um onki
fund verður gjørt nú, men tað kann vera, at leitingin kemur í drag av hesi orsøk.

