
 

Polar Empress við molan í Havn. Mynd Jan Müller/oljan.fo 

Norsk frálandsskip til 
Føroya 
 
Jan Müller 

05.10.2015 - 21:28 

Oljan.fo 

Nú nógv skip í frálandsvinnuni hava minni at gera og fleiri teirra verða løgd fyribils, verður 

bíðitíðin brúkt til umvælingar ol. Fleiri reiðarí leita eisini eftir teimum mest kappingarføru 

havnunum og firðunum at leggja skipini, meðan bíðað verður eftir nýggjum uppgávum. Og 

henda støðan kann sjálvandi eisini gagna føroyskum havnum og fyritøkum, sum bjóða 

frálandsskipum vælkomnum. 

Í morgun kom eitt av teimum nýggjastu norsku seismikkskipunum á Havnina. Polar 

Empress, sum er spildurnýtt, kom úr Barentshavinum. Oljan.fo skilur, at skipið fer at liggja 

við bryggju í Havn í nakrar dagar og fer so út í Nólsoyarfjørð at liggja til akkers. 



Umframt at fremja manningarskifti, so verða tað eisini gjørdar ymsar smærri umvælingar 

umborð, sum Mest tekur sær av. Sum skilst fer skipið at liggja her í góðar tvær vikur ella 

meira. Tað veldst um komandi arbeiðsuppgávur. 

Týsdagin skuldi so enn eitt skip koma úr Barentshavinum til Havnar. Tað er standbyskipið 

hjá Polar Empress. 

Oljan.fo veit frá keldum, at føroyskar fyritøkur hava roynt at fáa samband við útlendsk 

reiðarí og bjóða teimum at leggja skipini í føroyska havn, meðan tey bíða eftir nýggjum 

uppgávum. 

Tað er norska fyritøkan GS Rieber, sum eigur Polar Empress og haraftrat eini 9 onnur 

frálandsskip. Skipini verða so gjørd út av reiðaríinum Dolphin. 

Ein føroyskur yvirmaður er við Polar Empress. Skipið hevur pláss fyri 70 fólkum. 

Tað er Faroe Ship, sum er umboð fyri skipini. Har vóna tey at fáa fleiri skip til Føroya í ár 

bæði fyri at skifta manning, bunkra og møguliga at gera smærri umvælingar. Eisini verður 

hugsað um at fáa tey, ið ongar sáttmálar hava, at liggja í Føroyum, meðan bíðað verður eftir 

arbeiðsuppgávum. 

Hetta er so eisini í tráð við ta verkætlan, sum sett varð út í kortið á føroyska básinum á 

oljumessuni í Aberdeen herfyri, tá “Faroe Islands Maritime Services”, fór av bakkastokki. 

Her er talan um eitt samstarv millum fleiri føroyskar veitingarfyritøkur, sum vilja hava 

útlendsk reiðarí og fyritøkur at koma til Føroya við sínum skipum at fáa ymsar tænastur. 

Víst verður ma. á, at føroyskar havnir og fyritøkur eru kappingarførar við tær útlendsku. 

Tíðin vil nú vísa, um hetta fer at eydnast. Okkurt kundi bent á, at tað gongur rætta vegin. 
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