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Sjey boripallar hava einki at gera, ella eru farnir úr norskum sjógvi, og tá vit eru komin 

væl inn í 2015, so kunnu átta aðrir vera uttan arbeiði. Sambært Stavanger Aftenblad 

kunnu seks boripallar afturat í norskum sjógvi gerast arbeiðsleysir. 

Í summar hava krevjandi samráðingar verið millum eigarar og fakfeløg um hvussu 

trupulleikarnir skulu loysast. Hjá eigarunum aftanfyri "West Hercules" eru millum 200 og 

300 uppsøgd í heyst, og fleiri kunnu missa arbeiði. 

Í samband við at boripallar fara úr norskum sjógvi, so fara teir yvir í nýggj sáttmálaøkir, 

og heilar vaktir eru til yvirs. Til dømis missir ein heil vakt á "West Hercules" nú hann er á 



veg til kanadiskan sjógv. Orsøkin er at tá boripallarnir arbeiða á norska landgrunninum, so 

eru starvsfólkini tvær vikur umborð og fýra vikur heima. Í tí løtuni teir fara úr norskum 

sjógvi, so er meir vanligt við til dømis fýra vikum umborð, og fýra vikum heima, meðan 

onkur til dømis er tvær vikur umborð og tríggjar vikur heima. Úrslitið gerst óansæð at fólk 

verða koyrd heim. 

Umframt hesar millum 15 og 20 boripallarnar sum kunnu vera á veg úr norskum sjógvi, so 

ganga avtalurnar hjá eini átta flótandi pallum út komandi árið. 

Hetta merkir at nógv arbeiðspláss eru hótt. Roknað verður við at fyri hvøty starv sum 

hvørvur á einum boripalli, so rakar tað fimm størv hjá øðrum veitarum. Tí kann støðan í 

Noregi komandi tvey árini merkja at 13.500 hvørva um 15 boripallar ikki fáa nýggjar 

avtalur uppá pláss. 
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