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Ætlanin er aftur í ár, at Føroyar skulu verða umboðaðar á altjóða oljuráðstevnu og -

framsýning í Aberdeen í Skotlandi. Stóra altjóða oljuframsýningin "Offshore Europe" 

verður hildin har annaðhvørt ár og hava føroyskar fyritøkur verið óvanliga trúgvar, tá 

hugsað verður um luttøku har. Vit skulu leita heilt aftur til 1991, tá Føroyar fyrstu ferð 

luttóku á eini stórari altjóða oljumessu. Síðani hevur verið føroysk luttøka nærum hvørja 

ferð, eins og føroyskar fyritøkur eisini hava verið við á ONS, altjóða oljumessuni í 

Stavanger í Norra, sum eisini verður hildin annaðhvørt ár.  



Tað hava verið skiftandi stovnar og ráð í Føroyum, sum hava fyriskipað føroysku luttøkuna 

á hesum messum. At byrja við var tað Menningarstovnan, sum stóð á odd, og seinni hava 

almenn ráð í Tinganesi og seinast Oljuvinnufelagið undir Vinnuhúsinum staðið fyri 

luttøkuni.  

Í ár er tað so aftur Oljuvinnufelagið, sum skipar fyri. Offshore Europe verður í Aberdeen í 

døgunium 7. til 11. september, so nakað av tíð er enn til at fyrireika seg. Men stórur 

eftirspurningur er eftir básum, og tí er umráðandi at vera í góðari tíð. Nú ger so 

heimasíðan hjá Vinnuhúsinum vart við messuna og lýsir alment útboð fyri føroyska 

landabásin á Offshore Europe 2015.  

 
Oljuvinnufelagið biður um tilboð uppá samskipan av føroyskum landabási á Offshore Europe 
2015 í Aberdeen. Offshore Europe verður í døgunum 8. til 11. september. Uppgávan fevnir um 
alt tað praktiska arbeiðið í sambandi við føroysku luttøkuna á messuni. Hetta er nærri 
útgreinað í kravfestingini. Les kravfesting á heimasíðuni hjá Vinnuhúsinum.  
 
Um spurningar eru, kunnu áhugað venda sær til  Jórun Gardar Bringsberg á tlf. 739913 ella 
umvegis teldupost:jorun@industry.fo. Tilboðið skal vera Oljuvinnufelagnum í hendi í seinasta 
lagi fríggjadagin 20. februar kl. 12.00. 
 
Enn er óvist, hvussu nógar føroyskar fyritøkur, kommunur oo. fara at luttaka. Men vanliga 
liggur talið um 10 ella meira. Tað eru serstakliga veitarar til olju-og frálandsvinnu umframt 
kommunur, sum plaga at vera við til slíkar messur. Um turru brunnarnir í Føroyum í fjør fara 
at ávirka føroysku luttøkuna er óvist. Annars plaga slíkar ráðstevnur og messur at vera brúktar 
sum eitt høvi at halda sambond við líka og menna nýggj samstørv bæði millum fyritøkur og 
myndugleikar. 
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