
 

Jón Nónklett, yvirstýrimaður á Stril Mariner heldur føroyingar eru eftirbátar, tá tað kemur til tilbúgving í sambandi 
við oljudálking, og vísir á, at okkurt má gerast við hetta skjótast. 
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 “Royndirnar í Føroyum hava víst okkum, at tað tekur fleiri sjóvarføll at mobilisera eitt skip við 
útgerð, og tá er útgerðin framvegis als ikki nøktandi.  Fáa vit eina stóra oljudálking í føroyskum 
sjóøki, kunnu vit bara biða eftir, at veðrið ger arbeiðið fyri okkum, tí tilbúgvingin er bara eitt eiti, 
sigur Jón Nónklett,  yvirstýrimaður á Stril Mariner við oljan.fo 

Venjing við oljubasing 

Venjingin at basa oljudálking, sum vit umrøddu her á oljan.fo fyri nøkrum døgum síðani, er nú liðug. 
Venjingin, sum bar heitið OPV2014, var á gomlu Frigg-leiðini í Norðsjónum, og millum luttakararnar 
var Stril Mariner, sum siglir undir føroyskum flaggi og hevur føroyska manning. 



Jón Nónklett, sum er yvirstýrimaður á Stril Mariner, sigur, at hendan venjingin verður hildin á 
hvørjum ári, men tað serliga áhugaverda við henni er, at tað er verulig olja, sum verður latin á sjógv 
til allar royndirnar. 

Eitt annað sermerkt við venjingini er, hvussu umfatandi hon er. Hesaferð var útgerð fyri fleiri fleiri 
milliardir so sum útgerðarbátar, sleipibátar, fiskiskip, ferðamannaskip, flogfør og ein rúgva av 
basingarútgerð partur av venjingini. Og luttakararnir vóru úr at kalla øllum heiminum. 

Sum dømi kann verða nevnt, at umborð á Stril Mariner vóru 16 fólk, av teimum tveir amerikumenn 
og ein úr Kanada.  Umborð á Stril Mariner vóru 16 fólk, teirra millum tveir amerikumenn og ein úr 
Kanada. 

Jón Nónklett heldur tað vera hugtakandi, at privat vinna, staturin, djórafelagsskapir og onnur kunnu 
samstarva og samskipa eitt so stórt tiltak. Tað, sum veruliga imponerar luttakarar úr eitt nú Amerika 
er, at tað verður brúkt verulig olja til venjingina. Tað hevði aldrin gingið í Amerika ella Kanada. 

 "Til stuttleika kann eg siga frá, at aftan á venjingina høvdu vit eina eftirmeting umborð. Tá so orðið 
kom  til annan amerikumannin, takkaði hann fyri góða venjing og sera gott uppihald umborð, og so 
legði  hann aftrat við einum brosi: 

 -I have done two thinks that could put me to jail in the states. First I witness and was implicated in 
putting real oil on water, and second I ate whalemeat onbord Stril Mariner. 

Sjálvur skemtaði amerikumaðurin við hesum, tí sum hann segði, so hevði tað aldrin gingið at koyrt 
olju á sjógv í USA til eina venjing. Har stýrir herleiðslan øllum, og alt við at basa oljudálking er á ein 
ella annan hátt hernaðarliga stýrt. Sjálvur arbeiddi hesin maðurin við oljubasing hjá amerikonsku 
sjóverjuni. Hóast ymiskar holdningar til tingini, so kann sigast, at londini hava lóggávu og eina 
basingarætlan," greiðir Jón frá. 

Ein kastibløka 

Jón Nónklett sigur víðari, at hetta við at basa oljudálking og lóggáva hjá Økinum gevur einum nakað 
at hugsa um, og hann spyr, hvar Føroyar eru, tá tað snýr seg um at basa oljudálking. 

“Nú enn ein boring er á føroyska landgrunninum, og meðan øll vóna, at oljan fer at spríkja úr 
holinum,  eru vit nøkur, sum spyrja, nær fer man at fyrireika lógarverk á økinum. Hvar skal oljan 
upp, hvør skal umsita, og hvør hevur ábyrgdina av at basa oljudálkingo.s.fr.,” spyr Jón Nónklett. 

Hann heldur, at tað tykist, sum at bíðað verður, til oljan er komin í Føroyu, og so fer man at smíða 
lógarverkið. Men hetta heldur hann vera burturvið og vísir á, at oljan er í føroyskum sjóøki, bæði hjá 
heimaflotanum og tí stóra tali av skipum, sum sigla ígjøgnum føroyskt sjóøki dagliga bæði við farmi, 
men eisini stórir tangabátar, sum leggja leiðina tvørturum hav. 

“Dálkingarbasing er vorðin ein kastibløka millum almennar stovnar, og um eg ikki fari skeivur, so 
hevur Landsverk ábyrgdina í dag. Útgerðin er als ikki nøktandi, og einki skip hevur útgerð umborð. 

Royndirnar í Føroyum hava víst okkum, at tað tekur fleiri sjóvarføll at mobilisera eitt skip við útgerð, 
og tá er útgerðin framvegis als ikki nøktandi.  Fáa vit eina stóra oljudálking í føroyskum sjóøki, kunnu 
vit bara biða eftir, at veðrið ger arbeiðið fyri okkum, tí tilbúgvingin er bara eitt eiti, sigur 
yvirstýrimaðurin á Stril Mariner við oljan.fo 
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