
 

Úr framløgu hjá Sjúrða Skaale á Atlantic Fair herfyri. Tað er einki minni enn ein dreymur at kunna varpa ljós á 
føroyska vinnu í arktiskum høpi á stóru ráðstevnuni "Arctic Circle" í Reykavík. Tann dreymurin verður nú til 
veruleika 
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Føroyskar havnir og fyritøkur skulu vísa sínar dygdir á heimsins størstu ráðstevnu um 

Arktis, sum verður Reykjavík í oktober 

Ein teirra, sum hevði fyrilestur á Atantic Fair í Klaksvík, var Sjúrður Skaale, 

fólkatingsmaður og formaður í Arktiska Arbeiðsbólkinum á fólkatingi. 

Hann tosaði um, hvussu Føroyar kunnu fáa inntøkur úr oljuvinnuni, hóast eingin olja er 

funnin á føroyskum øki. 

“Reiðarí sum Thor og Skansi hava víst ein veg, og Mest hevur víst ein annan veg. Tað er 

fyrimyndarligt - men tað eru framvegis ótroyttir møguleikar. 



Hesir møguleikar liggja millum annað í tí, at skipatalið kring Føroyar økist í stórum, og at 

vit liggja nærri summum av oljufeltunum enn skotsku havnirnar. 

Einstakar fyritøkur hava í eina tíð arbeitt við at fáa nøkur av hesum skipum inn í Føroyum 

at skifta manning, bunkra, proviantera osv. Tað hevur eydnast rímiliga væl - men 

møguleikar eru fyri nógv størri inntøkum og arbeiðsplássum, um vit bjóða okkum fram 

meira skipað.” 

Nýggj havn er neyðug 

Sjúrður vísti í fyrilestrinum á, at bara eitt skip kemur inn í Føroyum, kunnu vit tjena uppá 

havnagjald, flogferðaseðlar, nætur á hotelli, proviant, olju, smáar umvælingar og annað. 

Eydnast tað at gera Føroyar til eitt stað, har skip regluliga koma, kann "shipping" tí gerast 

ein heilt munandi vinna. 

Uttan at leggja seg út í kjakið um, hvar ein komandi stór havn skal byggjast, so segði 

Sjúrður tað kortini vera altavgerandi, at hon kemur. 

“Við eini stórari havn - um hon er á Skálafjørðinum ella í Havn er líka mikið - eru vit fult 

og heilt kappingarfør við havnir sum ta í Aberdeen,” segði hann. 

Reykjavík í oktober 

Fyri at fáa ein størri part av hesum marknaði, er ætlanin at selja Føroyar og føroyskar 

tænastur meira miðvíst til skipini. 

Sjúrður hevur sum fólkatingsmaður sjálvur sett ein samskipara, og fyritøkur kunnu so 

verða við eftir tørvi og ynski. Og áhugin er stórur. 

Eitt av málunum er at vera við á heimsins størstu ráðstevnu um Arktis, sum verður í Hørpu 

í Reykjavík í oktober. Har verða 1500 fólk úr politikki og vinnulívi úr mongum londum. 

“Tað er kapping um at fáa tann stóra høvuðspallin á hesi ráðstevnu, men vit hava fingið 

váttan um, at Føroyar fáa hann, sigur Sjúrður við oljan.fo. 

“Tað verður eitt einastandandi høvi at leggja fram, hvat Føroyar hava at bjóða fyri júst 

teimum, sum skulu vita tað.” 

Sølutilfarið, sum ætlanin er at framleiða, kann sjálvsagt eisini brúkast av fyritøkunum 

sjálvum, júst sum tær vilja. Og hóast fyritøkurnar kappast sínámillum, so er støðan ein 

onnur í hesum føri. 

“Tá tað eydnast at fáa eitt skip til Føroya, missir eingin nakað. Øll vinna, tí hetta eru 

kundar, sum ikki eru her í dag. Tí kann vinnan standa saman á heilt øðrvísi hátt, enn tá 

tað snýr seg um innlendis kappingina - júst sum hon gjørdi, tá West Hercules var her. Tað 

minnir eitt sindur um ferðavinnuna, sigur fólkatingsmaðurin. 
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