
 

Ljós varð varpað á umvælingina av West Hercules á Skálafjørðinum til seinastu oljumessuna í Stavanger í fjør. Her 
borgarstjórin í Runavík. Magnus Rasmussen á føroyska básinum. Mynd Jan Müller 

West Hercules eitt 
umráðandi stempul á 
visitkortinum 
Jan Müller 

16.03.2015 - 21:09 

Oljan.fo 

Oljuvinnufelagið skipar í vikuni fyri fundi um støðuna í oljuvinnuni.  

Oljan.fo hevur biðið formannin í Oljuvinnufelagnum, Magna Arge, um eina viðmerking til 

fundin í Oljuvinnufelagnum mikudagin, har heitið er: “Turrir brunnar, lægri prísir og West 

Hercules á Skálafjørðinum – hvat merkir hetta fyri føroyska oljuvinnu?” 

Magni Arge: "Eg haldi yvirskriftin talar fyri seg sjálva. Vit eru komin á eina tvífelda 

kjørbreyt; onnur at virksemið í Føroyum er um at kódna, tí her gongur illa at finna nakran 

ugga í leitiboringunum og hin, at ein ógvuslig tillaging fer fram innan veitingarvinnuna 

yvirhøvur, tí oljuprísurin er so lágur. 



Kortini finst ein møguleiki í øllum avbjóðandi støðum – hvør er okkara møguleiki í hesum? 

Har er West Hercules og annars tey nógvu góðu viðmælini vit hava fingið gjøgnum tíðina 

eitt umráðandi stempul á visitkortinum. 

Fleiri feløg og kommunur hava tikið ymisk stig fyri at tillaga seg nýggju støðuna – 

spurningurin er, um vit eisini skulu seta í verk nøkur samskipað átøk gjøgnum eitt nú 

Oljuvinnufelagið. 

Tað liggur beint til høgra beinið at brúka luttøkuna í Offshore Europe í Aberdeen í 

september sum ein marknastein og kick off fyri einari nýggjari kós," sigur Magni Arge við 

oljan.fo. Oljumessan verður í døgunum frá 7. til 11. september. 

Tá fara Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum, Mourtiz Mohr, stjori í MEST, Gunnbjørn 

Joensen, stjóri í Thor og Tórbjørn Jacobsen, havnarmeistari í Runavíkar havn at hugleiða 

um hetta evni og høvi verður at seta spurningar. Á fundinum greiða vit eisini frá luttøkuni 

á Offshore Europe í Aberdeen í september og umrøða, hvussu hon kan brúkast at skapa 

áhuga fyri Føroyum sum virknum parti av frálandavinnuni millum Skotland og Føroyar. 

Fundurin verður í Vinnuhúsinum mikudagin frá 15 til 17 fyri limir í Oljuvinnufelagum. 
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