Havnin í Scrabster við fleiri frálandsskipum við bryggju
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Nógva oljuvirksemið vestan fyri Hetland merkist væl í havnunum í grannalagnum tað veri
seg Lerwick, Scalloway, Scrabster, Aberdeen og eisini so smátt í Orknoyggjunum. Stór og
hørð kapping er millum ymsu havnirnar at veita tær mongu tænasturnar, sum olju- og
gassvinnan á Atlantsmótinum hevur tørv á. Har eru í løtuni ikki færri enn fýra stórar
útbyggingar í gongd.
Í Scrabster í Skotlandi kunnu tey eisini síggja hetta virksemið aftur í jaligu tølunum.
Vaksandi oljuvirksemið vestan fyri Hetland hevur nevniliga økt um inntøkurnar hjá hesi
norðastu skotsku havnini, ið er tann á meginlandinum, sum liggur næst oljuleiðunum
vestan fyri Hetland. Har eru stórar útbyggingar í gongd bæði á Schiehallion og Clair

leiðunum. Ein av orsøkunum til at størri fokus er á nettupp havnina í Scrabster er tann, at
myndugleikarnir har hava gjørt munandi íløgur í at betra um atløgu- og havnaviðurskiftini
sum heild og hevur harvið kunnað ruddað slóð fyri vaksandi tørvinum hjá oljuvinnuni.
Havnin verður eisini brúkt í sambandi við íløgur í varandi orku eitt nú í Orknoyggjunum.
Havnin í Scrabster hevur eisini nógv virksemi orsakað av vaksandi fiskivinnu, ferjuflutningi
og cruiseskipum. Í havnini arbeiða 22 fólk.
Eisini í Hetlandi fegnast tey um økta havnavirksemið, ið stavar frá útbyggingum vestan
fyri Hetland.
Undir yvirskriftini “Port Optimistic”, skrivar Shetland News um virksemið í havnini í
Lerwick, har vónirnar fyri 2014 tykjast at hava gingið út. Eisini eru stórar vónir til 2015,
nú umfatandi útbygging verður framd fyri at kunna taka ímóti vaksandi flutninginum.
Ætlanin er í hesum árinum at brúka 160 mill. kr. at byggja út norðurbryggjuna, eisini
nevnd Holmsgarth North Pier. Umframt oljuvinnuna leggja tey seg nógv eftir at veita
tænastur til ferðamannaskip. Í 2013 løgdu 52 stór ferðamannaskip at í Lerwick.
Hóast lági oljuprísurin merkist alla staðni, so er tó ikki talan um minkandi oljuvirksemi
vestan fyri Hetland. Tær útbyggingar,sum eru í gongd, vórðu longu farnar av
bakkastokki, tá oljuprísurin fór at lækka.
Føroyar vilja vera við
Tað er greitt, at eisini í Føroyum verður fylgt væl við, hvat hendir í grannalagnum.
Hóast eingin boring er á skránni í næstu framtíð, so hyggja føroysku
veitingarfyritøkurnar í ein eystan fyri at vita, um ikki føroyska veitaravinnan og havnir
í Føroyum kunnu fáa lut í tí nógva avleidda virksemi, sum er skamt frá markinum. Ì
hesum sambandi eru føroyskar fyritøkur í løtuni saman við Oljuvinnufelagnum farnar
at lata seg betri í til at kunna lata vørur og tænastur til oljufeløgini og oljuídnaðin,
sum arbeiðir vestan fyri Hetland. Í hesum sambandi er ætlanin m.a. at gera vart við
Føroyar sum tænastu- og veitingardepil til m.a. altjóða oljuvinnu á komandi
oljumessuni í Aberdeen

