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Oljuleiting við Føroyar -  framvegis áhiagsiverá

FØROYAR OG O U A N  
Johan Dahl 
landsstýrismaður

Nú fara tað at verða 9 ár síðani fyrstu 
oljuleitingarloyvini vórðu latin.í 

løtuni eru 16 oljufeløg virkin á føroyska 
økinum og slakir 18.000 ferkilometrar av 
landgrunninum eru í løtuni lutaðir til 
oljuleiting.

Tá bjóðað varð út fyrstu ferð, var áhugin 
ovurhonds stórur at fáa leitingarloyvi, 
meðan talið av umsóknum hevur verið 
lægri í báðum seinastu umførunum. Og 
tann gongdin er hvørki óvæntað ella 
ónatúrlig. í fyrsta útbjóðingarumfarinum 
vórðu flestu økini, ið mest vitan var um, 
latin. Síðani hevur leitingin flutt seg meira 
spakuliga inn á nýggj øki.

At talið av umsóknum um leitingar- 
loyvi hevur verið minkandi, og at 

onkur feløg fyribils hava tikið seg úr 
føroyska økinum, hevur fingið onkran at 
ivast í framtíðini hjá oljuvinnu í Føroyum. 
Tað dugi eg onga orsøk at síggja til. Men 
vit kunnu ikki og skulu ikki seta okkum 
afturá, og bara vænta, at alt gongur av sær 
sjálvum. Vit hava eina “vøru” at selja, og 
hon skal seljast aktivt, tí vit hava enn 
áhugaverd øki og jarðfrøðiligar fláir, ið 
antin als ikki eru kannaði ella eru ikki 
kannað nóg væl. Føroyska økið er alla 
tíðina í kapping við onnur øki, og í hesum 
tíðum við heimsfevnandi fíggjarkreppu og 
lutfalsliga lágum oljuprísum, er minni 
peningur til leitivirksemi, og kappingin 
um peningin tí enn størri.

Tað eru ffamvegis oljufeløg, sum síggja 
møguleíkar her, umenn váðin er lutfalsliga 
stórur. Okkara egnu jarðfrøðingar síggja 
eisini nógvar møguleikar, sum enn ikki 
eru troyttir. Við egnari granskíng gera teir 
sínar sjálvstøðugu metingar av ymsum 
leitiviðurskiftum á føroyska økinum, og 
tað er av stórum týdningi, at tann granski-

ngin heldur áfram.

Ein avbjóðing er at halda teimum 
feløgum til, ið eru her, og at vekja 

áhugan hjá enn fleiri at koma henda vegin. 
At fáa fleiri hendan vegin er kanska 
nakað, ið vit veruliga eiga at gera nakað 
við. Tí hóast tað kundi verið áhugavert hjá 
fleiri feløgum at komið hendavegin, so er 
tað kortini ikki vist, at tey koma. Tingini 
hanga ikki saman á tann hátt, at Føroyar 
standa og blunka á ljóstalvuni hjá øllum 
leitistjórum runt um í heiminum. Vit 
mugu áhaldandi kunna um, at vit eru til, 
og fáa teir áhugaðar at brúka orku til 
leitivirksemi í føroyska økið.

Ein annar táttur við oljuvinnu, er møgu- 
leikin hjá føroyskari vinnu at fáa sátt- 
málar/veitingar. Føroysk vinna hevur gjørt 
sínar royndir at sleppa uppí part. Hjá 
summum hevur hetta hepnast væl, meðan 
aðrar ikki hava fingið tað burturúr, tær 
vónaðu. Tað er kortini hugaligt at ffætta, 
at tær fyritøkur, ið hava megnað at fáa 
sáttmálar, hava til fulnar livað upp til 
krøvini, ið sett verða. Og tey eru ikki lítil. 
Hetta er nakað, ið byggjast kann víðari á.

Leitivirksemið á føroyskum øki er ikki 
nóg mikið til at vera eitt javnt íkast 

hjá føroysku vinnuni, og tí eigur at verða 
umhugsað, hvørt tað eisini ber føroyskum 
fyritøkum til at koma sær ffamat í 
útlendskum høpi. Og hví skuldi tað ikki 
borið til, tá tær hava víst síni evni her 
heima? Møguleikar eru beint eystanfyri

markið, t.d. hevur franska oljufelagið 
Total boðað ffá, at tað hevur ætlanir um at 
útbyggja gassleiðing vestanfyri Hetland 
fyri einar 20 milliardir krónur. Hetta er 
afturat tí leitivirksemi, ið annars er 
vestanfyri Hetland. 
r

Ití stóru myndini, er tað sjálvandi fyrst 
og ffemst prospektiviteturin á føroyska 

landgrunninum, ið ger av, hvørt feløg hava 
áhuga at koma hendavegin. Men eisini 
onnur viðurskifti kunnu spæla ein leiklut 
- umenn minni. Higartil hevúr oljuvinnan 
og teir persónar, ið arbeiða í vinnuni, 
verið væl móttikin av føroyingum. Ein 
leggur hetta kanska ikki so væl til merkis í 
tí dagliga, men týdningurin av tí, skal ikki 
undirmetast. Tað hevði kanska verið 
sjónligari, um hetta ikki var so. Góða 
samspælið millum føroyska samfelagið og 
oljuvinnuna, hevur heilt vist verið til 
fyrimuns fyri báðar partar, og vónandi 
kann henda gongd halda ffam, har báðir 
partar sýna hvøijum øðrum virðing.

Samanumtikið -  vit hava nakað at bjóða 
oljuvinnuni, og skulu kunna um tað; 

føroysk vinna eigur at umhugsa at sleppa 
sær uppí part aðrastaðni; og vit skulu 
framhaldandi taka væl ímóti oljuvinnuni 
undir greiðum spælireglum.

Grundað á hesar einføldu tankar, havi eg 
góðar vónir um ffamhaldandi leitivirksemi 
við Føroyar og fyri góðum vinnumøgu- 
leikum.
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Gullkálvurin

tórbjørn jacobsen

Bara tað, at Móses drálaði 
eina løtu við komu síni 
niður aftur av Qallinum, 

var nógmikið til, at íjøldin hvakk 
í sínum aga. Gitingar hava verið 
fram til okkara dagar, hví hann 
mundi vera so seinur omanaftur 
av Sinai, men sambært gomlu 
paktini hevði hann meira enn 
nógmikið at samskifta við 
Harran um. ímeðan linkar fólkið 
í kongunum við fótin á fjallinum, 
og Áron fer undir heimsgitnu 
gerðina, at smíða ein gullkálv, og 
endin verður, at fjøldin andvegis 
skurguðinum samfeld rópar:
”Her, ísrael, er gud tín, ið leiddi 
teg út úr Egyptalandi!” Tey flestu 
kenna framhaldið av hesi 
alkendu og skakandi søgu.

Á leið soleiðis fyrikemur mær 
eufori'in, táið føroyingar fáa 
fyrstu vónirnar um, at olja møgu- 
liga er at finna undir havbotnin- 
um á okkara leiðum. Stríðið fyri 
rættinum til havbotn og undir- 
grund var sjálvsagt, ein partur av 
tjóðskaparliga stríðnum, men vit 
fingu bara dispositiónsrættin yvir 
ráevnunum og ikki yvirvalds- 
rættin, sum eftir øllum at døma 
hongur neyvt saman við valds- 
tøkuni av allari tjóðini, soleiðis, 
sum danir áseta viðurskifti av 
slíkum slagi í hvussu er.

Sohvørt sum tøknin mennir seg 
og áhugin fyri trároynda Norð- 
sjónum kanska er minkandi, 
flytir royndin eftir svarta gullin- 
um seg vestureftir, og sum bori- 
plattarnir kjálka seg nærri uppat 
føroyska markinum, tekur 
sálarliga kenningin alt meira dik 
á seg. Táið so strukturar av rætta 
slagnum koma í sjóvarmálan, úr 
eini boring í egnum øki, gongur 
tað skjótt. Alt er á gosi, Føroyar 
ávegis at verða eitt Kuwait í 
Norðurhøvum. Og onkur sigur í 
rúsinum, at nú er fyritreytin fýri 
føroyska nationalstatinum komin 
okkum í hendi undan havbotn- 
inum. Tað er lítið mannaættin 
hevur lært, síðani Móses kom 
oman av fjallinum við talvunum.

Oljan hevur havt stóra menning 
við sær fyri samfeløgini í okkara 
tíð, sum brennievni til flutning 
sjó- og loftvegis, men hon er eitt 
tvíeggjað svørð, táið vit síggja 
hvussu stórur valdsfaktorur hon 
er vorðin fyri londini og fólkið, 
sum tilvildarliga býr har, sum 
hon spríkir upp úr svørðinum.
Hon hevur verið atvoldin til stríð 
og bardagar, og viðurskiftini í 
Miðeystri siga alt um týdningin 
av fossila brennievninum í 
undirstøðukervinum og gerandis-

degnum hjá m.a. okkum vestur- 
lendingum. Sunnudagamir í 
sjeytiárunum, táið tað ikki mátti 
akast eftir vegunum orsakað av 
tí, at oljusjeikamir høvdu skrúv- 
að eitt vet fyri ventilunum úti í 
arabisku oyðimørkini, siga alt 
um týdningin og bundnið, menn- 
iskjað er komið sær í mótvegis 
oljuni.

Patentrætturin til fyrsta diesel- 
motorin er ikki stórthundrað ára 
gamal, og longu nú er ffarn- 
leiðslan av kendum goymslum 
farin um even-keel. Eftirspum- 
ingurin verður vaksandi í mun til 
útboðið, og tá sigur øll búskapar- 
frøði, at prisgongdin fer til 
himmals. Søguliga skeiðið við 
oljuni, sum berandi faktori, er 
harvið hallandi. Vælferðin hótt, 
um vit ikki saðla um, og leggja 
okkum eftir alternativari orku- 
nýtslu, helst úr viðvarandi 
keldum.

Men liggur ein fílur undir Føroy- 
um, og hann fæst upp, hvat 
hendir so?

í fyrsta umfari ræður um ikki at 
hyggja so selektivt at oljuni í 
mun til samfelagið annars, sum

onkur hevði lyndið til tað fyri 
fáum árum síðani. Farast skal 
ffarn við hygni og størsta 
varðsemi, um samfelagið vit 
áhaldandi hava smíðað eftir 
egnum ynski, við egnari megi og 
við egnum førleika ígjøgnum 
øldir, ikki skal enda í eini 
innanhýsis balkanisering. Eini 
sundurtæging. ímillum klassar, 
fólk og øll tey menniskju, sum 
óivað koma uttaneftir fyri at 
verða partur av hesi møguligu 
klondyke søgu.

Oljan er bara eitt ffamviðfarandi 
fenomen, tað hevur søgan lært 
okkum, og vit kunnu ikki rokna 
við, at inntøkurnar úr svarta 
gullinum renna inn á okkum í 
meira enn eina hálva øld. Tí var 
tað gott, at nakað av stígi kom í 
eufori'ina fyri árum síðani, 
soleiðis, at vit í hvussu er bæði 
mentalt og verkliga fáa brynjað 
okkum til eina óvanliga tíð, við 
tíðaravmarkaðum eyka inntøk- 
um. Ikki tí, hetta samfelagið er í 
meira enn eina hálva øld skeiklað 
av deyðum kapitali úr danska 
ríkiskassanum, men allir polit- 
iskir flokkar eru so smátt farnir 
at hugsa um ein sjálvberandi 
búskap, tvs. ein búskap, sum fæst

úr egnum høvdi og hondum og tí 
tilfeingi, sum ført er fyri at 
endurnýggja seg sjálvt. Tað er 
ógvuliga umráðandi, at vit gera 
neyðugu bygnaðarbroytingamar, 
sum kunnu menna hetta sam- 
felagið uppaftur meira, úr egnum 
og viðvarandi jørðildi, áðrenn vit 
taka støðu til hvat gerast skal við 
fæið, sum kann fáast undan 
havbotninum í einum fimmti ára 
andarhaldi. Annars verður ilt 
bara verri.

Læran av ríkisveitingini er, at 
ákomnar inntøkur, sum ikki 
grógva upp úr egnari ffamleiðslu, 
hava lyndið til at fara lætt, serliga 
inn í rakstrarsegmentið. Trýstið á 
politisku skipanina er altíð 
proportionalt við tøkt fæ í 
almenna geiranum. Tað verður 
onki øðrvísi við ”erstatning- 
inum”. Tí má politiska skipanin 
leggja hópin meira til rættis enn 
higartil, fyri at temja tann 
búskaparliga mátt, sum kemur úr 
eini eventuellari føroyskari olju- 
vinnu.

Hetland, sum følnaði í angli- 
kanskari kolonialisering, er dømi 
um land, sum lítið og onki hevur 
fingið burturúr enntá eini rúgvis-

miklari oljuvinnu. Sigldi í fleiri 
ár við fiskaúrdráttum úr m.a. 
Hetlandi og Føroyum til ameri- 
kanska meginlandið, og júst um 
tað mundið, táið oljan tók dik á 
seg, fánaði fiskivinnan. Hetta 
merktist túr fyri túr. Kappingar- 
førið skeiklaðist heilt av lagi, og 
endin varð, at meginparturin av 
veiðirættindunum varð avreiddur 
ffemmandum hondum.

Ti ræður um, at peningurin, ið 
fæst burturúr, verður brúktur til 
at tryggja samfelagið hjá eftir- 
komarunum. í íløgur sum kunnu 
lyfta samfelagið longur upp á 
eini sjálvberandi kós. í uni- 
versitet/ir, skúlar, undirstøðu- 
kervið, mentan, tjóðpall o.a. Til 
hetta krevst ein grunnur, sum er 
vatntætt skottaður upp mótvegis 
landsins gamla rakstrarkassa. 
Finnbogi ísakson, sáli, byrjaði 
longu tíðliga í nítiárunum at tosa 
um ein slíkan grunn, hann legði 
uppskot fyri tingið um hetta 
sama, men tað vann ikki ffama. 
Fleiri royndir seinri hava heldur 
ikki rokkið á mál, eitt tekin um, 
at mentala gearingin ikki enn 
hevur flutt antennumar soleiðis, 
at hon kann taka ímóti 
signalunum úr ffamtíðini.

Olja er vald. Hetta eru ikki bara 
tilvilđarligir dropar úr kyninum á 
okkara gomlu jørð. Hvør løggur 
er løddur við valdspartiklum. 
Eisini politiskum. Táið vápna- 
hvílđ var fingin í lag í Yom 
Kippur krígnum, varð ráðstevna 
hildin í Socialistiska millumtjóða 
felagsskapinum. í London. Har 
møttu fleiri av socialistisku 
oddvitunum í Europu um tað 
mundið, og Golda Meir flutti 
ffam eina brandtalu, harið hon 
spurdi hvussu tað bar til, at 
amerikansku/ísraelsku Phantom 
og Skyhawks flogførini ikki 
sluppu at bunkra í nøkrum 
europeiskum landi, táið neyðugu 
loftbrúgvamar skuldu etablerast 
og brúkast fyri at veija jødiska 
statin. Tá røðan var liðug, spurdi 
orðstýrarin, um nakar vildi hava 
orðið, ella um nakar hevði hug til 
at gera eina viðmerking. Tað 
ynskti ongin. Tá lat í einum, sum 
sat nærhendis ísraelska 
forsætisráharranum: ”Sjálvandi 
siga teir onki, røddir teirra em 
kvaldar í olju.” Megin í øllum 
teirra flutningtólum og allari 
teirra vælferð lá arabisku megin 
markið, somikið meira 
undrunarverd er uppdriftin og 
yvirlivilsismegin í gýðverska 
statinum.

Tað ræður um, at svarta gullið 
ikki gerst ein nýggjur gullkálvur, 
sum sleppur at liva sítt egna lív 
saman við fólkinum. Leysur av 
natúrligu tyngdarmegini. Tá kann 
tað henda, sum sagt verður í aðm 
Mósebók, kapitul 32, ørindi 20: 
”Síðan tók hann kálvin, sum teir 
høvdu gjørt, brendi hann í eldi 
og muldi hann í dust, spjaddi tað 
út í vatnið og læt ísraelsmenn 
drekka av tí.”

Fram kemur hann. ið hó\ Iiga !l r.
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Oljuráðstevna 2009
20. mai 2009 á Hotel Hafnia

S K R Á
Kl. 8.30 Skráseting og morgunmatur
Kl. 9.15 Johan Dahlr landsstýrismaður við oljumálum setur Oljuráðstevnuna 2009
Kl. 9.30 Esbjerg fyri og eftir oljuna -  kolvetnistilgongdin í Danmark

Morten Hahn-Pedersen, professari við Center for Maritime og Regionale Studier

Kl. 10.30 Kaffisteðgur

Kl. 10.45 Hvussu fyrireika vit okkum til eitt stórt oljufund
Hvat er komið burturúr, og hvat ætla vit skal koma burtur úr í framtíðini 
Árni Olafsson, fyrrv. Form. í Oljuráðleggingarnevnd Landsstýrisins og 
Petur Joensen, stjóri í Jarðfeingi

Kl. 11.30 Kjak um oljuvinnu -  avleiðingar og møguleikar 
Orðstýrari Magni Arge, Oljuvinnufelagið

Kl. 12.00 Matarsteðgur

Kl. 13.00 Oljuleiting, framleiðsla og framtíðin vestan fyri Hetland
Simon Slater, ábyrgd av útbygging hjá DONG vestan fyri Hetland

Kl. 13.30 Anne Marie oljuboringin -  sjeyndi brunnurin á landgrunninum 
Gianpiero Miglio, leitistjóri hjá ENI

Kl. 14.00 Kaffisteðgur

Kl. 14.15 Landgrunnsmarkið uttan fyri 200 fjórðingar
Martin Heinesen, leiðari fyri landgrunnsverkætlanina

Kl. 15.00 Samanumtøka
Magni Arge, Oljuvinnufelagið

Kl. 15.30 Hugnaløta í Miðlahúsinum/Miðlagarðinum við tónleiki og onkrum løttum afturvið.

Oljuráðstevnan er fyriskipað av Oljuvinnufelagnum, Oljutinginum og Miðlahúsinum.

Meira fæst at vita á www.industry.fo

miðlahúsið íVágsbotni
OLJUTINGIÐ

Petroleum Assodation o í  the Faroe Islands

VINNUHUSIÐ
HOUSE OF INDUSTRY

http://www.industry.fo
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Nú tíggju ár eru farin, síðani føroyingar 
byrjaðu at leita eftir olju, er framvegis 
eingin olja funnin. Áhugin fyri føroyska 
økinum er framvegis til staðar, tó 
at hann ikki er so stórur sum síðst í 
90-árunum. Men nýggjar føroyskar 
leiðir uttanfyri 200 fjórðingar kunnu 
kanska kveikja áhugan aftur, tí Føroyar 
gera nú krav upp á risastór økir 
norðanfyri og fyrireika líknandi krøv í 
ein útsynning

LANDGRUNNS-
R/IARKIÐ___________ __
L eif Láadal

-  Tað virkaði, sum tað bara 
var at seta borin í, so fór 
oljan at spræna upp úr und- 
irgrundini.

Martin Heinesen, deild- 
arleiðari ájarðfrøðisdeildini 
hjá Jarðfeingi, tosar um 
sonevnda Gullhomið, sum 
er einasta øki sunnanfyri 
Føroyar innanfyri 200 
fjórðingar, ið ikki er lagt 
við tjúkkum basalti.

Allar upplýsingar, sum 
oljufeløg og myndugleikar 
høvdu savnað sær árini 
uppundir fyrstu boringina á 
føroyskum havøki, sóu 
somikið jaligar út, at tað lá 
líkasum í luftini, at tað fór 
at vera sum í Sahara, har tú 
ikki mást seta sólskjólið ov 
lagt niður í sandin, tí annars 
spríkir oljan upp.

-  Vit em blivin væl klók- 
ari í dag, og vónimar fyri 
10 árum síðani vóm kanska 
í so bjartskygdar, viðgongur 
jarðfrøðingurin Martin

-  Vit vita ikki, um olja er við Hatton-Rdckall, men tað er einki at 
ivast í, at sum tað scer út nú, so er størri kjansurfyri atfinna olju 
har, enn tað er atfinna olju norðanfyri Føroyar, sigurMartin 
Heinesen, leiðari á jarðfrøðisdeildini hjá farðfeingi

Heinesen, sum hevur verið andi út, tá hugt varð eftir 
við alla tíðina. jarðfrøðiligu umstøðunum,

Hann kann tó ikki lata og vit vistu at umstøðurnar 
vera at leggja afturat: sunnanfyri markið, har

-  Tað sá nú ótrúliga lov- risastóroljufeltvórufunnin,

høvdu sama struktur sum 
tær hjá okkum.

Aðrar leiðir
Tað kom nærum sum eitt 
sjokk, tá táverandi danski 
forsætisráðharrin Poul 
Schluter, slóðaði fyri, at 
føroyingar skuldu fáa rættin 
til ríkidømið í føroysku 
undirgmndini. Alt innanfyri 
200 igórðingar skuldi verða 
tað, sum á fakmáli verður 
stytt EEZ, ið stendur fyri 
“Exclusive Economic 
Zone”. Hetta merkir, at før- 
oyingar í dag eiga rættin til 
alt í havinum og í undir- 
grundini innanfyri 200 
ijórðingar. Higartil hava vit 
tó ikki fingið nakað burtur 
úr rættinum til tað, sum er í 
undirgmndini, uttan kanska 
eitt sindur av avleiddum 
virksemi í sambandi við 
leitiboringamar. Men nú 
sær út til, at møguleikarnir 
fyri at finna olju, verða væl 
betri. í hvussu so er, so 
verður økið, har føroyingar 
hava rættin til tað, sum er í 
undirgrundini, víðka heilt 
munandi næstu árini.

Krøv eru sett fram um

eitt økið norðanfyri, sum er 
á leið ein triðing av verandi 
øki innanfyri 200 Qórðingar, 
og fyrireikingar em famar í 
gongd til líknandi krøv í 
ein útsynning.

Grein 76
Danska ríkið hevur staðfest 
Altjóða havrættarsáttmálan. 
Tað bleiv gjørt í 16. no- 
vember 2004. Hesin dagur 
er verdur at hava í huga, nú 
Føroyar og Grønland gera 
krøv upp á økir uttanfyri 
200 fjórðingar, tí freistin 
fyri at seta fram hesi krøv 
er 10 ár eftir staðfestingina 
av sáttmálanum -  tað vil 
siga 16. november 2014.

Tað er grein 76 í Altjóða 
havrættarsáttmálanum, sum 
gevur strandalondum 
møguleika at krevja økir 
uttanfyri 200 fjórðingar.

-  Tað kann kanska tykjast 
eitt sindur løgið, at lond, 
sum em so heppin, at tey 
hava strond ella strendur, 
fáa so víðfevndar møgu- 
leikar, men talan er um 
krøv, sum em samtykt av 
øllum limalondunum við 
atliti til altjóða samfelagið,

I

I
I

i
i

Tíðarætlan fyri Ytra Landgrunnin
1982 Altjóða havrættarsáttmálin orðaður

1985 DK gjørdi vegna Føroyar eina lýsing av Hatton- 
Rocall'

1985 og nøkur árfram:"Føroyar-Rockall verkætlanin'jhar 
eisini kanningar vóru gjørdar norðanfyri.

Ultimo 2004 byrjar arbeiði aftur,eftir at DK Ríkið staðfesti 
Altjóða havrættarsáttmálan.

Ultimo mai 2009: Krøv send Landgrunsnevndini undir ST 
um økið norðanfyri Føroyar.

Áðrenn 2014 (verðurvæl áðrenn,siga før.myndugleikar) 
skulu krøv setast fram um Hatton-Rocall.
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Økid norðanfyrí, swn Føroyar eera krav ni'i'nFáa høroyár sini krøv ígjøgnum so verður okkara havhotnur risastárur
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• Faroese Seabed

Økið norðanfyri Føroyar, 
sum Føroyar nú gera 
krav upp á ,erá  leið til 
stødđarsum ein triðingur 
av verandi øki innanfyri 
200fjórðingar. Um iícki 
so langa tíðfara Føroyar 
atgera líknandi krøvfyri 

*  økið við Hatton-Rockall í 
ein útsynning úr Føroyum

•»’  » i‘

fortelur Martin Heinesen, 
Hetta merkir fyri tað 

fyrsta, at londini, sum fáa 
rættindi í havøki uttanfyri 
200 Qórðingar, ikki fáa 
rættin til fiskin og annað 
uppi í sjónum. Fiskurin 
v.m. verður ffamvegis al- 
tjóða. Hendir tað so, at eitt 
land finnur ríkidømi í 
undirgrundini -  eitt nú olju 
-  verður ein serligur skattur 
úpp á “upp til 7 %”, sum 
iað eitur, goldin til altjóða 
samfelagið. Skatturin skal 
tó ikki gjaldast fyrr enn 
ffamleiðslan av olju, gassi, 
mineralum ella øðrum, er 
lønsamt.

Drúgv tilgongd
Umboð fyri Føroyar fara

síðst í mai til New York at 
leggja ffam krøvini til hav- 
økið norðanfyri Føroyar 
“Face to face” fyri Land- 
grunsnevndini. Sendi- 
nevndin hjá danska ríkinum, 
sum føroyingar hava fingið 
rættin til at manna við 
egnum formanni -  Bjøm 
Kunoy -  skal leggja ffam 
prógvini fyri, at Føroyar 
eiga rættin til stóra økið 
norðanfyri, sum Norra og 
ísland eisini gera krav uppá. 
Formliga kravið bleiv sent 
Landgrunsnevndini longu 
fyrst í mai, og tað var ikki 
av tilvild. Føroysku mynd- 
ugleikar vistu, at Lands- 
grunsnevndin fór at fáa 
eina rúgvu av krøvum nú 
13. mai 2009 nærkaðist, 
Tað er nevniliga so, at

nærum 100 lond, sum hava 
staðfest Atljóða havrættar- 
sáttmálan, gjørdu tað 13. 
mai 1999. Freistin fyri at 
seta ffam krøv hjá teimurn 
um økið uttanfyri 200 fjórð- 
ingar, er tí 13. mai 2009.

Og tað loysti seg at vera 
tíðliga ávegis. Krøvini hjá 
Føroyum norðanfyri, em 
mál nummar 28 hjá nevnd- 
ini, og bara ffá fyrst í mai 
til 13.mai komu riærum 30 
krøv inn afturat. Viðgerðin 
hjá nevndini fylgir rað- 
fylgjuni fyri innlatingina.

Men hvussu leingi fer tað 
so at taka at fáa krøvini hjá 
Føroyum viðgjørd?

-  Tað er torført at siga 
ítøkiliga, men eg vænti at 
tað fara at ganga millum trý 
og fimm ár, áðrenn nevndin

Føroyar, ísland, Bretland 
og trland halda seg hava 
rcettindini til landgrunn 
uttanfyri 200fjórðingar 

sunnanfyri Føroyar

kemur við einari niðurstøðu, 
sigur Martin Heinesen.

Peikaðu á norðmann
Landgmnsnevndin er sett 
saman av 21 limum, sum 
tey 150 limalondini velja. í 
løtuni hevur danska ríkið 
einki umboð í nevndini, tí 
tað skal eitt sindur av tak- 
tikki til, og Danmark valdi
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... Oljan er kanska uttan fyri 200 fjórðingar
hesaferð at stuðla norskum 
umboðsvali. Ein norðmaður 
er sostatt í 21 mannanevnd- 
ini.

Men nórska umboðið 
sleppur ikki at viðgera 
føroyska kravið. Tað er 
soleiðis, at tað nú verður 
settur ein sjeymanna bólkur 
við limum úr 21 manna- 
nevndini, og eingin av hes- 
um sjey skal hava nakað 
tilknýti til málið, sum verð- 
ur viðgjørt. Tá Norra og 
ísland gera krav upp á sama 
økið, sum Føroyar, sleppa 
limir, sum hava tilknýti til 
Danmark, Grønland,
Føroyar, ísland og Norra 
ikki í sjeymanna nevndina.

Landgrunsnevndin er sett 
saman við fólki, hvørs fak- 
ligu førleikar einamest 
liggja á tí jarðfrøðiliga 
økinum. Tað eru altso ikki 
løgfrøðingar, sum manna

Bjørn Kunoy, sum er settur 
formaður í nevndini, iðjúst 
hevur sent ST okkara krøv um 
mark norðanfyri

Mynd Jens K Vang

nevndini, og tí er neyðugt 
við avtalum millum tey 
lond, sum gera krøv upp á 
sama øki. Slíka avtalu hava 
ísland, Norra og Føroyar 
longu gjørt. Londini hava 
avtalað, at niðurstøðan hjá 
Landgrunsnevndini skal 
fylgjast. Altso, at løgfrøði- 
ligar bindingar verða orð- 
aðarútffáteirrijarðfrøðiligu 
avgerðini, sum nevndin 
kemur til.

Tað, sum síðani verður 
gjørt, er at londini hvør sær, 
almannakunngera nýggja 
havøkið fyri ST, og so er 
havøkið - við eitt - tað 
størri.

Ikki tað stóra virði
Økið norðanfyri Føroyar er 
somikið djúpt, og haraffurat 
hevur tað ikki sama bygnað, 
sum økini sunnanfyri og 
eystanfyri, har olja er funn- 
in, at tað í løtuni ikki hevur 
tað stóra virði. Men Martin 
Heinesen, deildarleiðari hjá 
Jarðfeingi, ivast ikki í, at 
hetta økið kann fara at fáa 
stóran týdning fyri Føroyar.

-  Vit kunnu í hvussu so 
er staðfesta, at gera vit ikki 
okkara krøv galdandi nú, 

•og fáa rætt til økið ella 
partar av tí, so missa vit 
hendan kjansin, tí tá Land-

grunsnevndiri hevur talað, 
er avgerð tikin, og tá er 
eingin kjansur at koma 
afturumaffur. Og tað eru 
bara tey lond, sum gera 
krav upp á økir uttanfyri 
200 fjórðingar, sum koma 
upp í part. Nevndin ger ikki 
eina heildarmeting í mun til 
onnur lond i økinum, sigur 
Martin Heinesen.

Menningin í sambandi 
við at útvinna virðir úr jørð- 
ini gongur sína gongd, og 
um nøkur ár kann tað gerast 
aktuelt at fara at leita effir 
eittnú mineralur norðanfyri. 
Onnur virðir, sum vit ikki 
kenna í dag, kunnu sjálvsagt 
eisini koma upp á tal, siga 
serfrøðingarnir.

Sunnan fyri er 
spennandi
Føroyar hava altso ffeist til 
16. november 2014 at gera 
onnur krøv upp á økir uttan 
fyri 200 fjórðingar -  ella 
ló-øv upp á ytra landgrunnin, 
sum hann eisini verður 
róptur. Men Martin Heine- 
sen roknar ikki við, at tað 
fer at ganga so long tíð, 
áðrenn føroysku krøvini 
upp á økið við Hatton- 
Rockall verða løgd fyri 
Landgrunsnevndina.

-  í sambandi við krøvini

til økið norðanfyri, er nógv 
arbeiði longu gjørt, sum 
kann brúkast til krøvini um 
Hatton-Rockall, fortelur 
hann.

Tað snýr seg m.a. um 
seismiskar kanningar, løg- 
fføðiligar mannagongdir og 
annars tær royndir, sum 
verða fingnar til vega, nú 
krøv eru sett um eitt øki 
norðanfyri. Eisini varð økið 
við Rockall kannað ffá 
1985 til 1995 -  “Føroyar- 
Rockall verkætlanin”.

Og økið í ein útsynning 
er meira áhugavert, tá hugs- 
að verður um olju, metir 
Martin Heinesen.

-  Vit vita ikki, um olja er 
við Hatton-Rockall, men 
tað er einki at ivast í, at sum 
tað sær út nú, so er størri 
kjansur fyri at finna olju 
har, enn tað er at finna olju 
norðanfyri Føroyar, sigur 
hann.

Føroysku myndugleikar- 
nir fara tí at gera hampiliga 
skjótt av í sambandi við 
krøvini til økið við Hatton- 
Rockall, og tað fara ikki at 
ganga fimm ár, áðrenn tey 
verða løgd fyri Landgruns- 
nevndina undir ST.

www.statoilhvdro.com

StatoilHydro

http://www.statoilhvdro.com


Sosialurin 20. mai 2009

At Chevron, we believe in safeguarding the environment while 

helping to meet Europe's energy needs. We strive for the 

highest standards of environmental protection and work with 

partners who share our values and are also committed to 

safeguarding the natural world for future generations.

This photograph is one of the winning entries from the Focus 

Environment Photographic Competition, sponsored and 

organised by Chevron.

www.chevron.com
Chevron Upstream Europe, Chevron House, Hill of Rubislaw, Aberdeen AB15 6XL
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http://www.chevron.com
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prísurín
kann ávirk 
leitingina 
við Føroyar

Stato'

Flestu oljufeløgini 
vænta, at prísurin á 
ráolju verður rímiliga 
lágur tað næsta árið 
og kanska longri 
enn tað. Men hóast 
prísurin er fallin, 
verða nógvir pengar 
brúktir til at finna 
nýggjar leiðir, og 
Føroyar eru ikki 
gloymdar í hesum 
høpi

OUUMARKNAÐURIN
Árni Joensen 
arni@sosialurin.fo

Hóast oljuprísurin er hækk- 
aður nakað í seinastuni, 
vænta tey flestu oljufeløgini 
ikki, at prísurin fer at broyt- 
ast nakað munandi teir 
næstu mánaðirnar ella tað 
næstaárið. Seinastasummar 
var prísurin heilt uppi á 147 
dollarum fyri tunnuna, men

so fall hann aftur niður á 
einar 45 dollarar, og tann 
fyrsta ársfjórðingin í ár var 
hann millum 45 og 48 
dollarar. Hesa seinastu tíð- 
ina er hann hækkaður eitt 
sindur og er komin nakað 
upp um 50 dollarar.

Herfyri kunngjørdi Shell 
eina meting, sum segði, at 
oljuprísurin fer at halda sær 
á einum rímiliga lágum 
stigi teir næstu 18 mánað- 
imar. Rúni M.Hansen, sum 
dagliga situr í London og er 
í leiðslubólkinum fyri leit- 
ing fyri Norðurafrika og 
Europa hjá StatoilHydro, 
ásannar, at tað er sera 
torført at siga, hvussu prís- 
legan verður, men at tey 
flestu oljufeløgini hava 
fyrireikað seg til, at prísurin 
framhaldandi verður rími- 
liga lágur.

Ymiskur tørvur
Eitt er, at eftirspumingurin 
hjá brúkarunum stýrir prís-

inum á olju, men hvør prís- 
ur er eftir oljufelaganna 
hugsan tann rætti fyri tey, 
soleiðis at tað hongur sam- 
an hjá teimum fíggjarliga? 
Rúni M. Hansen sigur, at 
svarið er ymiskt, alt eftir 
hvat stað talan er um, men 
at svarið vanliga verður býtt 
sundur í trý.

í fyrsta lagi er talan um

Stto c km n
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•  Murmansk 
RUSSLAND

300 km
Stórar íløgur
Oljuvinnan er ein sera tung 
íløguvinna. 2008 var tað 
størsta íløguárið hjá oljufe-

O n y h e tsq r a fik k  n o /A ften p o ster  og hóast
* eru heldur mmm í ar, em

tey ffamvegis stór. Eitt nú 
skal StatoilHydro gera íløg- 
ur fyri einar 90 milliardir 

Kort: Aftenposten krónur í hesum árinum. Av

tær leiðimar, haðani olja 
verður ffamleidd í løtuni, í 
øðrum lagi er talan um 
leiðir, sum em funnar, og 
har avgerð er tikin um at 
byggja út til ffamleiðslu, og 
í triðja føri er talan um 
leiðir, sum er funnar, men 
har eingin avgerð er tikin 
um útbygging.

Rúni M. Hansen sigur, 
at tá tað snýr seg um Stat- 
oilHydro, skal felagið hava 
5 dollarar fyri hvørja tunnu 
av olju úr leiðum, sum eru í 
ffamleiðslu, og hann heldur, 
at talið man vera á leið tað 
sama hjá øðmm feløgum. 
Tá tað snýr seg um eina 
leið, sum er i fer við at 
verða bygd út og nástan 
klár til at fara í ffamleiðslu, 
skal felagið hava 35 dollarar 
fyri hvøija tunnu, fyri er 
verkætlanin skal svara 
hvørjum sítt, og er talan um 
eina funna leið, men sum 
ikki kemur í ffamleiðslu 
fyrr enn eina ferð í ffamtíð- 
ini, skal felagið hava í með- 
al oman fyri 45 dollarar 
fyri tunnuna. Sum dømi 
nevnir Rúni M. Hansen, at 
SatoilHydro skal seta átta 
leiðir í framleiðslu í ár, og í 
meðal skal felagið hava 35 
dollarar fyri tunnuna úr 
hesum leiðunum.

Skulu v itfáa  staðfest, um olja er í føroyskum  
øki ella ikki, mugu vit leita, og StatoilHydro fer 
at bora, so skjótt felagið erfyrireikað til tess, 
sigur Rúni M. Hansen

Mymi: Soóalurin

hesum fara einar 15 milli- 
ardir til at leita eftir nýggj- 
um leiðum við Føroyar og 
aðrastaðni, og hinar 75 
milliardimar fara til útbygg- 
ing á verandi leiðum.

Rúni M. Hansen sigur, 
at skal StatoilHydro megna 
at figgja allar íløgunar yvir 
raksturin, skal oljuprísurin 
vera 55 dollarar fyri tunn- 
una. Er hann lægri enn tað, 
má felagið út á marknaðin 
at læna pengar, ella minka 
um ílógumar.

Tað er sera umráðandi 
hjá oljufeløgunum at leita 
eftir nýggjum leiðum, tí 
gera feløgini ikki tað, men 
bara ffamleiða úr verandi 
leiðum, kann tað saman- 
berast við eitt alibrúk, sum 
tekur allan tann vaksna 
laksin uttan at seta nýtt út.

-  Ta støðuna ætlar Stat- 
oiHydro sær ikki at koma í, 
og tí er júst StatoilHydro 
helst tað felagið, sum brúk- 
ar sera nógv til at leita eftir 
nýggjum leiðum, sigur 
Rúni M. Hansen.

StatoilHydro eigur ein lítlan fjórðihg av Stockman-leiðini í russiska partinum av 
Barentshavinum. Leiðin bleivfynnin í 1988, og í ár kemurfyrsta gassið haðani

Arbeiða við Føroyum
Sjálvur er Rúni M. Hansen 
í leiðslubólkinum, sum ar- 
beiðir við leiting í Norður- 
afrika og Evropa, men eitt 
áhugáverdt økið í løtuni 
heldur hann vera tað arkt- 
iska økið, sum millum ann- 
að umfatar Grønland. Sein- 
asta summar vórðu nakrar

væl eydnaðar kjamubor- 
ingar gjørdar norðuri á 78 
stigum í Landnyrðings- 
grønlandi, sum Statoil- 
Hydro var fyristøðufelag 
fýri, men sum umfatar eitt 
samtak av fleiri feløgum so 
sum BP, Chevron og Shell 
umffamt StatoilHydro 
sjálvt.

StatoilHydro er eisini 
virkið á føroyska økinum 
og er fýristøðufelag fýri 
fimm leitiloyvir. Rúni M. 
Hansen vísir á, at bretsku 
megin markið eru nógvir 
brunnar boraðir, og at har 
er eisini nógv olja funnin. í 
føroyskum øki em haraft- 
urímóti bara nakrir heilt 
fáir bmnnar boraðir, og enn 
er einki funnið.

-  Einasti máti at fáa stað- 
fest, um olja er 1 føroyskum 
øki, er við at bora brunnar, 
og hóast tað kostar meiri 
enn eina hálva milliard 
krónur at bora ein leitibmnn 
í føroyskum øki, vænti eg, 
at StatoilHydro fer at bora, 
so skjótt felagið er fýrireik- 
að, sigur føroyski Statoil- 
stjórin og leggur afturat, at 
StatoilHydro brúkar nógva 
orku upp á at fáa staðfest, 
hvat er at finna í føroysku 
undirgrundini. Men sum 
heild heldur hann, at tey 
stóru sveiggini í oljuprísin- 
um, vit hava sæð síðstu tíð- 
ina, koma at ávirka leiting- 
ina við Føroyar nakað.

mailto:arni@sosialurin.fo
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-  eitt virldð felag
At føroyska olju- 
felagið Faroe Petrol- 
eum hevði hall á 
roknskapinum í fjør 
er ikki minst eitt 
tekin um, at felagið 
er virkið sum leit- 
ingarfelag, og hóast 
hallið er felagið væl 
fyri fíggjarliga til at 
átaka sær uppaftur 
fleiri uppgávur í 
framtíðini

QUUFELØG__________
Jan Miiller/Árni Joensen
jan@ras2.fo
arni@sosialurin.fo

Tá Faroe Petroleum herfyri 
almannakunngjørdi árs- 
roknskapin fyri 2008, vísti 
botnlinjan, at felagið hevði 
20 milliónir pund í halli í 
Qør, og tað var eitt væl verri 
úrslit enn í 2007. í vanligum 
partafelagshøpi hevði hetta 
verið roknað sum eitt vána- 
ligt úrslit, men sambært 
stjóranum í Faroe Petrol- 
eum, Graham Stewart, kann 
roknskaparúrslitið hjá ein- 
um oljuleitingarfelagi ikki 
rættiliga samanberast við 
tað sama hjá vanligum 
vinnufeløgum.

-  í oljuvinnuni er tað 
vanligt, at feløgini avskriva 
tær upphæddimar, sum em 
brúktar til leiting. Hjá okk- 
um er talan um sjey brunnar, 
sum vit hava borað, og har- 
umframt hava vit bygt 
nakrar leiðir út. So talið á 
botnlinjuni sigur meiri um 
virksemið hjá felagnum 
enn sjálvt úrslitið, sigur 
stjórin.

Annars er flggjarstøðan 
hjá Faroe Petroleum rími- 
liga góð. Um ársskiftið 
hevði felagið 17 milliónir 
pund ella einar 150 milliónir 
krónur á bók, og harafturat 
hevur felagið atgongd til at 
taka upp til 75 milliónir 
pund ella einar 670 milliónir 
krónur í bankaláni, og enn 
hevur felagið bara brúkt ein 
lítlan part av hesum láns- 
møguleikanum.

-  So fíggjarliga eru vit 
væl fyri, sigur Graham Ste- 
wart.

Eisini glottar
Sum nevnt gevur botnlinjan 
á ársroknskapinum hjá ein- 
um oljuleitingarfelagi eina 
mynd av, hvussu virkið 
felagið er, og Faroe Petrol- 
eum hevur eisini fleiri verk- 
ætlanir fyri ffamman. Teir 
næstu átjan mánaðimar

skal felagið bora minst sjey 
brunnar. Á føroyskum øki 
er talan um Ánn Mari- 
brunnin, á hetlendska part- 
inum av Atlantsmótinum

em fyra brunnan, og at enda 
skal felagið eisini bora tveir 
bmnnar í norskum øki í 
hesum tíðarskeiðinum. Tí- 
líkt leitivirksemi er kostn-

aðarmikið, men Graham 
Stewart sigur, at Faroe 
Petroleum er væl fyri flggj- 
arliga til at lyfta uppgáv- 
urnar og meiri enn tað.

-  Eru tit nøgd við úrslitið 
av leitingini ífjør?

-  Ein, sum ikki hevur 
funnið nakran stóran brunn, 
kann illa siga, at hann er 
nøgdur, men vit kunnu so 
fegnast um, at kanningamar 
á Breagh-leiðini har suðuri 
í Norðsjónum góvu eitt gott 
úrslit. Vit eiga 10 prosent 
av tí brunninum, og sam- 
bært óheftum verkfrøðing- 
um, sum hava kannað úr- 
slitið, er hetta ein stór gass- 
leið, og tað em vit sjálvandi 
fegin um, sigur Graham 
Stewart.

Harafturímóti kom minni 
burtur úr leitingum, sum 
Faroe Petroleum var við til 
aðrastaðni á bretskum øki 
og á norskum øki í fjør. í 
øllum fømm var kanningar- 
úrslitið so mikið soltið, at 
tað kann ikki løna seg 
fíggjarliga at gera meiri har. 
Men kortini kann felagið 
fáa eitt sindur burturúr. Tað 
er ofta so, at boringar, sum 
tykjast miseydnaðar, kunnu 
gera aðrar partar av tí sama 
loyvisøkinum meiri áhuga- 
verdar enn hildið, og júst 
hetta hevur víst seg at vera 
galdandi fyri eina royndar- 
boring hjá Faroe Petroleum 
á norskum øki.

Fakta um Faroe Petroleum
• stovnsett 1998, Føroya Kolvetni p/f, Føroya fyrsta 

oljufelag
• handað fyrstu 2 leitiloyvi (loyvi 002 og005)í 2000, í 

Føroyskum sjógvi saman við Eni
• børsnoterað í London í 2003, at fáa atgongd til 

váðafúsan kapital
• læt upp skrivstovu í Norra í 2006 og síðani tá bygt upp portfølju í Norra uppá 21 

loyvi (eitt nýtt Norra var tillutað Faroe Petroleum síðsta fríggjadag, í 
Barentshavinum

• fyrsta kolvetnisframleiðslan byrjaði í 2007
• 3 kolvetnisfelt framleiðandi í dag, og eitt fjórða byrjar í juli 2009
• framleiðslan liggur um 1.000 tunnur um dagin og veksur upp til ca 2.000 tunnur 

um dagin í 2009
• loyvisportføljan inniber yvir 50 loyvir
• kontantir pengar á bók (31/12-2008) ca kr. 140 milliónir
• bankalánifasilitetir felagið hevur atgongd til, men higartil ikki brúkt, liggur um kr 

200 milliónir - tvs skylda onki
• brunnar felagið fer at luttaka í í 2009/10 minst 7, inklusivt minst 1 í Føroyum 

(Anne Marie),4 vestan fyri Hetland, 2 í Norra og Stóra Bretlandi
• investerað yvir netto kr. 200 milliónir í at leita eftir kolvetni í Føroyum, við at 

luttaka í trimum føroyskum brúnnum higartil
• 27 starvsfólk, inkl. 17 í Noregi, har tað størsta talið av tekniskum starvsfólkum 

felagsins arbeiða - meginparturin av starvsfólkum í Norra arbeiddi hjá Paladin 
Resources, sum var selt til Talisman í 2005 fyri umleið kr. 15 milliardir (Paladin er 
ein fyrimynd hjá Faroe Petroleum)

• 3 skrivstovur:Tórshavn, Aberdeen og Stavanger
• ætlanir framyvir innibera at vaksa støðugt til at blíva eitt av teimum størstu og 

bestu oljufeløgum virkandi í Norsjónum

Faroe Í*etroleum

mailto:jan@ras2.fo
mailto:arni@sosialurin.fo
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Væntar keyp og saman- 
leggingar í oljivinnuni
Roknað verður við 
samanleggingum í 
altjóða oljuvinnuni 
eins og fyri tíggju 
árum síðani, og tað 
er ikki óhugsandi, 
at føroysk oljufeløg 
verða keypt, sigur 
stjórin í Faroe 
Petroleum

OLiUFELØG___________
Jan Múller/Árni Joensen 
jan@ras2 .fo 
ai-ni@sosialurin.fo

Seinastu tíðina hava fleiri 
av teimum stóru oljufeløg- 
unum havt ilt við at finna 
nýggjar olju- og gassleiðir

ístaðin fyri tær, sum tømast. 
Tað hevur havt við sær, at 
fleiri feløg so sum tað stóra 
Conoco er í stórum trupul- 
leikurn.

Graham Stewart, stjóri í 
Faroe Petroleum, sigur, at 
feløg, sum ikki megna at 
finna nýggjar leiðir, hava 
bara tvinnar møguleikar. 
Annaðhvørt mugu tey 
leggja størri dent á leiti- 
arbeiðið, ella mugu tey 
keypa sær ffamleiðslu- 
møguleikar hjá øðrum 
feløgum. Hetta er ikki 
nakað nýtt fyribrigdi, men 
kemur í bylgjum, og sjálvur 
væntar hann, at vit eru á 
veg inn í eitt tílíkt tíðar- 
skeið. Avleiðingin verður, 
at stór feløg sum Conoco, 
Shell og onnur fara at leggja

seg eftir at keypa smærri 
feløg, sum hava funnið olju 
og gass.

Kann blíva keypt
Graham Stewart vísir á, at 
hendan sama gongdin hevur 
longu víst seg í eitt nú 
bankaheiminum og
KT-heiminum, og hann 
væntar, at tað fer eisini at 
henda í oljuvinnuni í næst- 
um.

-  Men er ikki vandi fyri, 
ella kann tað ikki hugsast, 
at okkurt størri felag hevur 
áhuga í at keypa Faroe 
Petroleum?

- Jú, sjálvandi er tann 
møguleikin altið til staðar, 
men vit hava altíð sagt og 
siga, at vit fara at gera tað,

sum er best fyri partaeig- 
aramar. Skuldi tað so hent, 
at onkur vísir áhuga fýri 
okkum, so er tað okkara 
uppgáva at útvega parta- 
eigarunum tann besta prís- 
in. Men í løtuni er eingin 
handil upp á tal, sigur 
Graham Stewart.

Fyri einum góðum ári 
síðani ljóðaði, at Dana 
ætlaði at keypa Faroe 
Petroleum, men sambært 
stjóranum var tann upp- 
fatanin ikki heilt bein. Hann 
vísir á, at Dana hevur átt í 
føroyska felagnum líka 
síðani stovnanina. Fyri ein- 
um góðum ári síðani keypti 
danska felagið fleiri parta- 
brøv í føroyska felagnum, 
so eigaraparturin nú er 27,5 
prosent, men tað er av egn-

um roknskaparligum áhuga, 
at felagið eigur oman fyri 
25 prosent og hevur einki 
við uppkeyp at gera, sigur 
Graham Stewart.

20 prosent føroyskt
Hóast vit umrøða Faroe 
Petroleum sum eitt føroyskt 
felag, so er tað tann minni 
parturin, sum er á føroys- 
kum hondum. Graham 
Stewart sigur, at ein meting 
fyri stuttum vísti, at føroysk 
feløg og einstaklingar eiga 
umleið 20 prosent av parta- 
peninginum. Harafturat 
hevur tað víst seg, at ein 
rættiliga fittur partur av 
handlinum við felagsins 
partabrøvum er í Føroyum.

Tað eru annars serliga

bretskir íløgugrunnar og 
pensjónsgrunnar, sum hava 
sett pengar í Faroe Petrol- 
eum, og stjórin sigur tað 
vera áhugavert, at 20 pro- 
sent ffamvegis eru á før- 
oyskum hondum, tá hugsað 
verður um, at felagið hevur 
virkað í meiri enn tíggju ár.

Graham Stewart dugir 
ikki at siga, um tað verður 
neyðugthj á Faroe Petroleum 
at útvega sær nýggjan 
partapening, men sum er 
hevur felagið ikki tørv á 
meiri pengum, sigur hann. 
Men umstøðumar kunnu 
gera, at tað verður neyðugt.

Bi
(

Leitiboringar í 2009 og 2010 á Atlantsmótinum

mailto:ai-ni@sosialurin.fo
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Runavíkar Havn
Vit veita góða tænastu innan 
fiski-, farma-, ferða- og oljuvinnu Runavík Municipality

Atlantic Supply Base p/f
Postboks 129
FO-620 Runavík - Faroe Islands 
Tel. +29844 81 30 - +298 21 81 30 
Faks +298 44 81 31 - www.asb.fo 
e-mail asb@asb.fo

Atlantic Supply Base 
provides integrated 
supply base services to 
oil com panies engaged  
in  offshore exploration  
in the Faroe Islands 
and the western  
Shetland area

Rtlantir Sunnlu
\  p j  f  n m m m m m m m m m m m

▼  ...The Faroes Logistics Interface

\

http://www.asb.fo
mailto:asb@asb.fo
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RECRUITING

We provide highly specialized and trained 
man power to the oil industry:

• Electricians
• Welders
• Mechanics
• Machine workers

PAM

Since PAM Offshore Service was 
established in 1998, we have been a 
natural and reliable partner making 
services for the offshore industry, 
primalily in Norway.

For PAM Offshore Service it is very 
important to build up reliable relations 
with the industry and to have good 
partnerships.

The benefit we have got from a long 
history of maritime involvement, is an 
obvious advantage in the forthcoming 
offshore activities in the Faroes.

PAM y : . " ,
: 0 ■ - ■ ' - í ':' '' .'

Faroese Oil Indus try  G roup

is a joint association for the Oil Companies 
that have been granted license to explore 
for oil on the Faroese continental shelf.

Scope and Objectives for FOIB
■ To maintain and expand the knowledge base for the 

Faroese area, obtaining new data for the benefit of the 
development of an offshore oil & gas industry in the Faroe 
lslands.

■ To engage in constructive dialogue with interested parties 
. in the Faroes as a forum for industry communication with

the Faroese Authorities and other interested parties.

■ To strengthen and promote the development of a 
competitive Faroese oil industry through co-operation and 
stakeholder dialogue.

■ To address regulatory and fiscal issues whilst maintaining 
the highest commitment to HSE matters.

U
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.

Faroe Petroleum  p lc
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Oljuleitingin gongur 
óvissari framtíð á møti
ANALYSA___________
Jan Miiller 
jan@sosialurin.fo

Nógv loyvi eru latin til 
oljuleiting og kanningar á 
føroyska landgrunninum 
seinastu nærum 10 árini. 
Tilsamans hava verið trý 
útbjóðingarumfør og hava 
eini 30 oljufeløg tilsamans 
luttikið so ella so.

Seks brunnar eru boraðir 
higartil, tann sjeyndi verður 
boraður í 2010. Men hvussu 
við øllum loyvunum, sum 
ikki enn eru gingin út men 
skjótt gera tað! Tí vil tað 
vera rættiliga náttúrligt nú 
at spyija, hvat roknast kann 
við av kanningum og brunn- 
um í komandi framtíð.

Vit vita, at nógv av loyv- 
unum eru um at ganga út í 
ár, og tað merkir, at feløgini 
og Jarðfeingi mugu koma 
ásamt um, hvørji víðari for- 
pliktilsi eru og skulu vera 
galdandi fyri at kunna varð- 
veita loyvini. Hetta er tann 
reyði tráðurin í allari olju- 
tilgongdini.

Neyvan eru mong for- 
pliktilsi eftir hjá oljufeløg- 
um, og skjótt átti at verið

funnið ffam til, hvøiji for- 
pliktilsi veruliga eru eftir. 
Tað er tó torført at fáa 
nakað ítøkiligt at vita um 
hetta frá bæði oljufeløgum 
og myndugleikum. Tí mugu 
vit í ávísan mun gita og 
annars bara vóna, at antin 
feløg ella myndugleikar 

- skjótt fara at kunna almenn- 
ingin um, hvat ætlanin er 
skal henda við verandi 
loyvum.

Seks fyristøðufeløg
Tað eru seks fyristøðufeløg 
eftir á landgrunninum.

BP hevur longu sagt frá, 
at tað gevst í summar.

Síðani er tað ENI, sum 
skal bora til várs. Kemur 
einki burtur úr tí boringini 
mugu vit rokna við, at 
felagið fer sama veg sum 
BP.

Eitt annað fyristøðufelag 
er StatoilHyđro, sum er 
størsti loyvishavarin í Før- 
oyum. Vit kunnu bara fegn- 
ast um, at hetta stóra olju- 
felagið framhaldandi er við 
til at halda grýtuni í kók.

Síðani er tað Chevron, 
sum eitt sindur óvæntað

søkti um loyvi í 2. rundu og 
fekk lisens beint við mark- 
ið.

Loksins hava vit tey 
smærri fyristøðufeløgini, 
tað heldur ókenda og lítla 
felagið Sagex, sum hevur 
tvey stór loyvi tætt við 
markið saman við Atlants 
Kolvetni umframt Faroe 
Petroleum, sum er fyri- 
støðufelag á loyvi heilt har 
suðuri.

Til øll hesi loyvini hoyrir 
bert ein brunnur, umffamt 
nakað av seismikki, sum 
skal skjótast eitt nú hjá 
StatoilHydro í tí nýggjasta 
loyvinum 016. Sum skilst 
fer StatoilHydro at skjóta 
seismikk har í summar. 
Síðani er spumingurin, 
hvussu nógv forpliktilsi er 
eftir hjá Sagex og Faroe 
Petroleum.

Hvat ger Chevron!
Tað loyvi, sum kanska 
flestu eygu hava verið vend 
móti leingi, bæði hjá olju- 
feløgum og myndugleikum, 
er loyvi 008, har Chevron 
er fyristøðufelag. Orsøkin 
til at Chevron í 2. rundu fór

inn og beyð uppá hetta 
loyvi saman við Statoil- 
Hydro, Dong og OMV var 
uttan iva tað stóra fundið, 
sum feløgini høvdu gjørt 
bretsku megin markið eitt 
sindur fyrr, kallað Rose- 
bank/Lochnagar. Her var 
talan um eitt stórt fund, sum 
verður mett rakstrarverd- 
ugt.

Chevron hevur so mett, 
at tað vildi verið rætt og 
skilagott eisini at havt eitt 
loyvi beint hinumegin á 
føroyska landgrunninum 
við tí ffamtíðar strategi fyri 
eygað: at kunna fáa nyttu 
av stórdrift í einum avmark- 
aðum øki kring markið. 
Chevron hevur nevnt møgu- 
leikan at bora í føroyska 
loyvinum í 2010. Henda 
avgerð er sum skilst tó enn 
ikki tikin, og sýnist tað sum 
um, at Chevron bara fer at 
bora í føroyska loyvinum, 
um so er, at úrslitini av 
avmarkingarbr-unnum á 
Rosebank North, sum 
liggur tættari føroyska 
markinum enn sjálv høv- 
uðskeldan Rosebank, eru 
nóg lovandi. Við Sosialin 
herfyri segði stjóri í Chev-

ron, at ein avgerð helst fór 
at verða tikin um hetta í 
apríl ella so. Men enn hoyr- 
ist einki ffá Chevronhøv- 
uðsborgini í Aberdeen.

Tí spyija vit: er úrslitið 
av hesum brunni nóg gott 
til at kunna seta í gongd 
eina boriætlan í 008 á før- 
oyska landgrunninum? 
Tøgnin, sum valdar í løtuni, 
kann tulkast báðar vegir, 
men soleiðis sum oljuprís- 
urin hevur lagað ‘ seg, so 
kann tøgnin í løtuni møgu- 
liga tulkast soleiðis, at 
áhugin fyri at longja loyvi 
008 kanska ikki er so ovur- 
hondsstórur beint nú. Tað 
fáa vit so hvørki svar uppá 
ffá Chevron ella Jarðfeingi, 
og tí mugu vit brynja okk- 
um við toli, enn einaferó. 
Eitt er givið: Chevron eins 
og onnur oljufeløg, sum í 
løtuni dragast við óvanliga 
stórar kostnaðir í sambandi 
við pallleigu ol., fara neyv- 
an út í eitt boriævintýr á 
føroyska landgrunninum, 
um ikki avmarkingarbrunn- 
ar hinumegin markið hava 
givið eitt so mikið gott 
úrslit, at man út ffá hesum 
heldur tað vera relevant og

lønsamt at bora ein brunn 
ikki so langt ffá, also á før- 
oyska økinum. Tí er tað 
stóri spumingurin í løtuni, 
um Chevron vil plikta seg 
til at bora ein brunn í 008.

Síðani eru tað Sagex- 
loyvini, 013 og014. Munnu 
Sagex og tess partnari 
Atlantic Petroleum hava ráð 
til at longja loyvistíðina við 
at plikta seg til dýrar seis- 
miskar kanningar og møgu- 
Iiga einum bmnni eisini? 
Neyvan soleiðis sum olju- 
prísurin er í løtuni og annars 
støðan á figgingarmarknað- 
inum. Tað fara vit so eisini 
at ffætta nærri um um vón- 
andi ikki so langa tíð. Før- 
oya Kolvetni situr á loyvi 
012 sunnanfyri, har nakað 
av seismikki er skotin, men 
í løtuni vita vit ikki, hvørjar 
ætlanir felagið hevur. Tað 
hevur tó ljóðað, at okkurt 
stórt oljufelag hevur víst 
áhuga at keypa seg inn í tað 
loyvi. Hetta vil so eisini 
vera í tráð við strategiina 
hjá Føroya Kolvetni, nevni- 
liga fyrst at búna síni loyvi 
og síðani selja burturav. Nú 
skal tó støða takast til at 
bora, og tað kostar.

mailto:jan@sosialurin.fo
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StatoilHydro
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StatoilHydro
lokomotivid
Síðani er tað nýggja loko- 
motivið á landgrunninum, 
StatoilHydro, sum eisini er 
flaggskipið í føroyskari 
oljuleiting í dag, tá hugsað 
verður um, hvussu nógv 
loyvi felagið hevur og eisini 
um tær upphæddir felagið 
hevur brúkt til leiting her 
og fer at brúka aftrat. Sum 
skilst fer felagið undir at 
skjóta seismikk í tí seinasta 
loyvinum felagið fekk til- 
lutað norðan íyri út móti 
markinum, 016. Vit hava so 
sæð, at StatoilHydro hevur 
dugað væl at selt ífá og 
keypt seg inn í nýggj loyvi 
vestan fyri Hetland, upp at 
føroyska økinum. Hetta má 
væl merkja, at felagið situr 
inni við nógvari vitan um 
alt hetta. stóra økið, og sum 
ger, at tað framhaldandi er 
sinnað til at gera fleiri íløg- 
ur her. Føroyskir myndug- 
leikar kunnu bara fegnast 
um, at eitt av stóru oljufe- 
løgunum heldur fast her og 
entá økir um sítt virksemi.

í løtuni seta vit tó okkara 
álit á Anne Marie brunnin,

sum ENI fer at bora eitt nú 
saman við hinum føroyska 
oljufelagnum Faroe Petrol- 
eum tíðliga næsta ár. Aftrat 
tí seta vit okkara vónir til 
kanningarnar, sum Statoil- 
Hydro eftir øllum at døma 
fer undir í sínum nýggjasta 
loyvi, 016. Har ætlar felagið 
at skjóta seismikk í summar, 
og helst er tað hesin seis- 
mikkur, sum skal vera part- 
ur av avgerðar grundarlag- 
num hjá StatoilHydro, tá 
tað skal til at taka støðu til, 
um tað vil bora, helst í 
2011.

Tú kanst út ffá hesum 
velja at siga, at støðan í løt- 
uni er at sammeta við sann- 
leikans tíma fyri føroyskari 
oljuleiting ella tú bert stað- 
festir, at nógv ffamvegis er 
so óvist, at til ber ikki til at 
gera nakra neyva niðurstøðu 
júst í hesi løtu.

Kortini er tað ein sann- 
roynd, at forpliktilsini, sum 
oljufeløgini hava játtað 
myndugleikunum, eru við 
at ganga út, og verða tey 
ikki endumýggjað og ment 
meira, so sær eitt sindur 
svart út. Vit vita sum sagt í

skrivandi løtu ikki, um 
Chevron fer at longja sítt 
loyvi og møguliga bora ein 
brunn. Kann tað henda, at 
felagið fyribils leggur sínar 
ætlanir her á ís ella er tað 
so, at felagið heilt tekur seg 
úr økinum! At felagið hevur 
kontraherað eitt spildurnýtt 
boriskip til at bora brunnar 
á Atlantsmótinum hevur so 
í hvussu er higartil verið 
tikið sum eitt jaligt tekin. 
Men øll vita vit, at tað eisini 
í hesi verð kann ganga 
ómetaliga skjótt báðar veg- 
ir. Tað tú helt vera spennandi 
og ráðiligt í gjár, kann í 
morgin vísa seg als ikki at 
vera tað.

Oljuprísurin
Og so er tað oljuprísurin og 
útreiðslustøðið sum heild. 
Hesi kunnu jú gera, at tað, 
sum fyrr lønti seg væl, tað 
ber als ikki til at hugsa um í 
dag við verandi prísum. Vit 
eiga tí náttúrliga at kunna 
seta spumingin, um ikki 
oljuprísurin kann vera 
orsøkin til, at oljufeløg 
longu eru vorðin meira var-

in við at fara undir kostn- 
aðarmiklar boringar á djúp- 
um vatni og váðafullum 
nýggjum og ókendum øki. 
Príslegan hevur gjørt, at tað 
er nógv dýrari hjá. olju- 
feløgum í dag enn fyri bert 
kanska fimm ámm síðani 
at skula fáa oljuna upp úr 
nýggjum keldum.

Vit hóma eina gongd, har 
oljufeløg fara at ansa eftir 
ikki at vera ov ekspansiv, 
meðan tey nú í eina tíð 
royna at lesa oljuprísin áv. 
Hetta er ein vinna, sum 
krevur nógvan kapital. 
Hyggja vit so eftir rokn- 
skapum hjá stórum olju- 
feløgum sum t.d. BP og 
Shell, so síggja vit, at tey 
hava havt eina niðurgongd í 
fyrsta ársfjórðingi orsakað 
av lægri oljuprísum uppá 
umleið 60%. Hetta ger sum 
sagt, at tey vilja vera eitt 
sindur varin til tey hava 
lisið støðuna av. Tað merkir 
ikki, at Føroyaøkið verður 
avskrivað. Tí fyri at olju- 
feløg skulu yvirliva, so 
mugu og skulu tey brúka 
orku at leita eftir nýggjari 
olju. Man skal helst finna

líka nógv, sum man fram- 
Ieiðir. Tí kemur Føroyaøkið 
at blíva áhugavert fyrr ella 
seinni. Men vit fara at 
síggja, at henda tilgongdin 
helst fer at koyra í lægri 
geari í eina tíð, har okkurt 
verður útsett.

So kann man spyrja, um 
koyrast kann í lægri geari 
enn gjørt verður. Vit stað- 
festa, at ENI borar í næsta 
ár. Vitsíggja, at StatoilHyđro 
hevur víst úthaldni sum tað 
nýggja Iokomotivið og fer 
at skjóta seismikk og fer 
helst at bora eisini. So nak- 
að er í gongd. StatoilHydro 
er heimsins størsta fyri- 
støðufelag, sum arbeiðir á 
djúpum vatni, og tí er gott, 
at felagið ffamhaldandi er 
her. Eisini at Chevron, sum 
er ein oljurisi, ffamhaldandi 
er her.

Kann broytast 
báðar vegír
Støðan kann broytast skjótt 
báðar vegir. Men tað skal 
vera løgið, um øll olju- 
feløgini leggja Føroyar heilt 
á ís, tí tað skal finnast nýggj

olja. Kann vera at oljuprís- 
óvissan heldur fram uppá 
stytri sikt men eygleiðarar 
meta, at hon fer at leggja 
seg í eina meira trygga og 
hægri legu uppá longri sikt 
og sum ger, at Føroyaøkið 
fer at vera áhugavert.

Tað eru heldur ikki nógv 
øki, sum eru eins stabil sum 
tað føroyska og har tað 
longu er staðfest ein virkin 
kolvetnisskipan í undir- 
grundini. Tað finnast nega- 
tiv tekin í øðrum stórum 
oljuøkjum sum Ruslandi og 
Mexico, har óstabilitetur og 
høgur prísur ávirka tann 
skeiva vegin.

Ótryggleikin í oljuverðini 
hevur gjørt, at tað er vorðið 
meira turbulent og óvist á 
Føroyaøkinum. Men eingin 
orsøk er til at avskriva nak- 
að. Men tað krevur so kort- 
ini, at tað verða boraðir 
brunnar í framtíðini. Og 
síðani er tað eisini spurn- 
ingurin um og hvussu útset- 
ingin av ENI. brunninum 
kann ávirka øll hini Ioyvini. 
Tað fáa vit vónandi svar 
uppá frá myndugleikunum 
um ikki so langa tíð.

Føroyskur landabásur á Offshore Europe
í døgtuium 8. -  11. september 
2009 verður oljuvinnufram- 
sýningin Offshore Europe í 
Aberdeen. Hetta er aftur- 
vendandi tiltak. ið er á øðruni 
hvørjum ári í Aberđeen. og 
hava føroyskar fyritøkur

luííikio á framsýningini síðani 
míít í níti árunum.

Oljuvinntifelagið og I ttan- 
ríkisráðið samskipa forossku 
hittøkuna á íramsýningini. 
Fyriskipararnir hava bílagt 
básøkið. við sera góðari

plaserirtg beint víð høvuðs- 
inngongdina. soleiðis at oll 
vitjandi á framsýningini hava 
høvi at stokka inn á gúlvið á 
forovska básinum.

Framsýningin. ið er miIIúTn 
heirnsins storstu av sínum

slagi, er eitt sera gott hovi hjá 
forovskum veitarum tiJ olju- 
vinnuna at bjóða fram sínar 
vorur og tænastur. at hitta 
samstarv spartnarar. endur- 
nýggja avtalur og at finna 
nýggjar marknaóar-

moguleikar.
Nærri kuniiing fæst vió at 

venda sær til I nn Poulsen. í 
I ttanríkisráðnum, á tlf. 
306913 ella umvegis teldupost 
unnptø ntfa.fo
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BORE- & BRØNNTEKNIKK
Nytt grunnkurs etter Vg2 brønnteknikk fagplan.
Kurset er inkludert Grunnleggende sikkerhetskurs, Stropp-, fallsikrings- og 
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Faroe Law provides legal assistance to business enterprises with an emphasis 
on the commercial, practical and pragmatic objectives of the client. Our areas 
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• Mergers and acquisitions
• Company law
• Project development and financing
• Restructuring and insolvency law 
. Building and construction law

• Banking and financing law
• Oil and gas law
• Maritime law
• Tax law
.  International contracts

Faroe Law is an independent Faroese Law Firm with associated offices in 
Copenhagen, Svendborg, Nuuk, Moscow and Kiev. We are result oriented and 
provide a personal tailored service to our clients.

ww w .faroe-law .fo • faroe-law@ faroe-law .fo
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Greenland
Nuna Advokater 
Qulilerfik 2 , 6 
Postbox 59 
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Tet. (+A5) 3213  70
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Dania Law Int. Aps 
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Føroyar mugu vera tíl reiðar
Oljufólk eru eitt 
ótolið fólkaslag. Tí 
imigu Føroyar vera til 
reiðar, so teysleppa 
í gongd so skjótt, 
oljan er staðfest, 
sigur sølustjóri í 
oljuvinnuni

OLJIJVBM^gA_________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

-  Spurningurin er ikki lon- 
gur um olja verður funnin 
við Føroyar. Spurningurin 
er nær. Og í løtuni er lítið 
at ivast í, at olja í stórum 
nøgdum verður funnin við 
Føroyar, áðrenn 2010 er 
runnið.

Soavgjørdurersølustjórin 
á oljuráðgevingarfyritøkuni 
Rambøll Oil & Gas, Kai B. 
Olsen, ið hevur íylgt neyvt

við í oljuleitingunum kring
Føroyar.

Oljuinnrás í Føroyum
Hóast tað ganga eini tvey 
til trý ár, frá tí at oljan er 
staðfest, til hon kann fáast 
upp, eiga føroyingar longu 
nú av álvara at byija at 
fyrireika seg, sigur Kai B. 
Olsen, sum sjálvur hevur 
starvast í oljuvinnini í meir 
enn 30 ár.

- Oljufólk eru eitt ótolið 
fólkaslag, sum vilja hava 
ferð á arbeiðið uttan stór- 
vegis hóvasták. Tí ræður 
um hjá føroyska vinnulív- 
inum at vera til reiðar at 
uppfylla øll krøv og at 
tryggja, at øll tænasta og 
útgerð fæst til vega. Minst 
líka umráðandi er tað, at 
politiska skipanin ikki ger 
tað óneyðuga trupult hjá 
oljuvinnuni at fara í gongd

og annars virka framyvir, 
sigur Kai B. Olsen avgjørd- 
ur.

Hann væntar, at útlit eru 
fyri at á leið tvífalt so nógv 
olja verður funnin við Før- 
oyar sum í Norðsjónum. 
Tað merkir, at Føroyar 
kunnu vænta eína innrás av 
eini 20.000 fólkum, ið hava 
tilknýti til oljuvinnuna. 
Hesi fólkini skulu ikki bara 
sleppa til arbeiðis og at 
ferðast ómakaleyst um flog- 
vøllin. Tey fara eisini at 
haya tørv á tænastunum í 
samfelagnum annars, og tí 
ræður um hjá stórt sæð øll- 
um liðum í tænastuvinnuni, 
at leggja upp fyri hesum 
avbjóðingunum.

Rambøll til reiðar
Kai B. Olsen dylur ikki 
yvir, at hann sum sølustjóri 
á Rambøll Oil & Gas longu

nú sær fyrí sær fleiri ráð- 
gevingaruppgávur, ið fyri- 
tøkan kundi átikið sær í 
Føroyum.

-  Boringarnar við Føroyar 
koma at ganga fyri seg á 
umleið 800 metra dýpi. Tað 
krevur eina seriiga ffam- 
Ieiðslutøkni, sum júst er 
okkara serøki. So eg kann 
ímynda mær, at vit fara at 
bjóða ráðgeving innan eitt 
nú flótandi framleiðsluskip, 
sigur Kai B. Olsen og legg- 
ur afturat, at Rambøll fyri 
stuttum loysti eina stóra 
uppgávu av hesum slag á 
Nexus feltinum í Norra.

mailto:anna@sosialurin.fo
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Frá fískikrer n  
til oliuævintýr

Fakta

Frá 1968 til 2004 minkaði talið á fiskiførum 
Úr600 n iðurí55

Frá 1985 til 1995 hvurvu meirenn helvtin 
av arbeiðsplássunum í fiskivinnuni í Esbjerg

Kelda. Arbók fyri Fiskeri- og søfartsmuset, Esbjerg, 2005

Oljuvinnan spardi 
ikki bara fiskivinnuni 
í Esbjerg fyri ein 
spakuligan og 
pínufullan deyða.
Hon gjørdist eisini 
bjargingin hjá 
býnum, metir olju- 
og søgufrøðingurin 
Morten Hahn- 
Pedersen

QEJUVfftlgylA___________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

Eina løtu tykist tað sum 
lagnunnar speisemi, at leið- 
in inn á skrivstovuna hjá 
einum av fremstu serfrøð- 
ingunum innan danska 
oljuvinnu, Morten Hahn- 
Pedersen, gongur gjøgnum 
eina framsýning av útróðri 
og fiskiskapi í gomlum 
døgum, sum oljuserfrøð- 
ingurin sjálvur hevur skip- 
að.

Men fyri Morten Hahn- 
Pedersen, leiðara á Fiskeri- 
og Søfartsmuseet í Esbjerg, 
er ongin andsøgn í, at skipa 
eina slíka framsýning sam- 
stundis sum hann situr og

granskar í nýggjastu tølun- 
um frá oljuvinnuni. Eftir 
hansara tykki eru fiski- 
vinnan og oljuvinnan nevni- 
liga als ikki so ólíkar, sum 
fólk ofta ímynda sær.

-  Báðar eru eyðkendar 
við stórum vága og út- 
sveiggjum, har tú ongantíð 
kanst taka nakað sum givið. 
Tá oljuvinnan gjørdi sína 
innrás í Esbjerg, var tað 
kanska júst fiskivinnan sum 
hevði slóðað fyri við tí 
rætta hugburðinum, hug- 
lelðir Morten Hahn-Peder- 
sen, ið eisini er útbúgvin 
søgu- og iistasøgufrøðing- 
ur.

Spard fyri 
pínufullan deyða
Ein sannroynd er tað í øll- 
um førum, at oljuvinnan 
gjørdi sína innrás í Esbjerg 
um somu tíð, sum fiski- 
vinnan mátti lúta. Sambært 
Morten Hahn-Pedersen er 
tað tó ein misskiljing at 
halda, at tað var oljuvinnan 
sum í 1980-90 árunum 
køvdi fiskivinnuna í Es- 
bjerg ella trokaði hana 
burtur. Heldur var talan um 
eitt samspæl av orsøkum, 
har lækkandi fiskaprísir og

kvotuásetingar sum frá leið 
gjørđu tað óliviligt hjá 
fiskivinnuni.

-  Hvønn dag hoyrdist um 
fólk, sum mistu sítt ar- 
beiðið, tí enn eitt skip mátti 
leggjast ella enn ein fiski- 
fyritøka mátti lata aftur av 
orsøkum, sum fiskivinnan 
onga ávirkan hevði á. Og 
útlitini gjørdust bara verri, 
sigur Morten Hahn-Peder- 
sen, sum er sannførdur um, 
at tað spardi fiskivinnuni í 
Esbjerg fyri ein pínufullan 
spakuligan deyða, at olju- 
vinnan longu stóð klár við 
eini røð av ítøkiligum 
altemativum.

So hóast talið av fiskifør- 
um til dømis minkaði niður 
í næstan onki eftir lut- 
fallsliga stutta tíð, kendist 
sviðin ikki so ógvusligur.

Avtalað var nevniliga longu 
gjørd um, at minst helm- 
ingurin av teimum, sum 
høvdu mist sitt arbeiði í 
fiskivinnuni, skuldu setast í 
starv í frálandavinnuni.

-  Uttan oljuna hevði 
Esbjerg verið illa staddur. 
Hygg bara at býum sum 
Hull og Grimsby, sum ong- 
antíð veruliga hava reist seg 
aftur, eftir at fiskivinnan 
har hvarv. Tað er ikki ov 
nógv sagt, at oljuvinnan 
gjørdist bjargingin hjá 
havnini í Esbjerg og stórum 
parti av vinnulívinum og 
harvið eisini hjá nógvum 
húsarhaldum í býnum, sigur 
Morten Hahn-Pedersen.

Dugdu at laga seg
í dag er ffamsýningin á

Fiskeri- og Sørfartsmuseet 
eitt av fáu sporunum, ið eru 
at hóma eftir fiskivinnuna í 
Esbjerg. Men hóast fiski- 
vinnan er farin á fom- 
minnissavn, eigur vága- 
fýsnið, sum eyðkendi hesa 
vinnu, ein stóran part av 
æmni fyri, at fólkið so 
skjótt kundu laga seg til 
nýggju tíðina, minnir Mort- 
en Hahn-Pedersen á.

I bók síni Fra viking til 
borebisse greiðir hann miíl- 
um annað ffá, at eitt tað 
fýrsta fólk í Esbjerg vam- 
aðust, var, at tað ráddi ein 
heilt serligur andi í olju- 
vinnuni. Ovurstórar pen- 
ingaupphæddir vóru uppá 
spæl, og stórir ordrar kundu 
koma ffá eini løtu til aðra 
ffá umbiðarum, ið hvørki 
himpraðust ella vóm sinn- 
aðir at bíða. Tí hevði tað 
alstóran týdning fyri fyri- 
tøkumar í Esbjerg at hava 
fólk, ið tosaðu sama mál, 
sum oljufólkini -  ikki 
minst, tí við stóm ordrunum 
fylgdu eisini høg krøv um 
góðsku, og at tíðarffeistir 
vórðu hildnar.

Hóast fólk í Esbjerg lítið 
og onki kendu til oljuvinn- 
una, høvdu ótryggu fiski- 
árini lært tey, at uttan mun 
til, hvussu væl tað gekst, 
var vandin fyri at missa á 
stokkinum altíð til staðar. 
Tí skiltu tey eisini skjótt 
treytimar í oljuvinnuni, har 
tað oftast var sera stutt 
millum ovurstóran vinning 
og líka stóran miss, greiðir 
Morten Hahn-Pedersen ffá.

-  í Esbjerg verður tú ikki 
mettur út ffá, hvør tú ert, 
men út ff á hvat tú avrikar -  
á sama hátt sum í olju- 
vinnuni, har tú ongantíð ert 
betri, enn tín seinasti handil. 
Tí dugdu fyritøkur í Esbjerg 
rættiliga væl at laga seg 
eftir ofta náðileysu treytun- 
um í oljuvinnuni, har ein 
skeivt handfarin ordri kann 
merkja, at tú ert ’out of 
business’ í stundini, sigur 
olju- og søgufrøðingurin.

Grulvigarður 
fyri servitan
Tá oljuvinnan so av álvara 
gjørdi sína innrás í Esbjerg 
miðskeiðis í 1980’unum, 
ráddi um at duga og tora at 
taka skjótar avgerðir. Um 
hetta eisni var ein eginleiki, 
ið stavaðiff áfiskivinnutíðini 
er ilt at siga, men hesin 
eginleiki hevði i øllum før- 
um sín týðandi lut í, at fyri- 
tøkur í Esbjerg so skjótt

Oljuvinnan hevur givið fólki í Esbjerg meir luft undir veingirnar, hóast tey framvegis hava bceði beinini ájørðini, sigur olju- og 
søgufrøðingurin, Morten Hahn-Pedersen

tryggjaðu sær eitt pláss í 
oljuvinni.

-  í fyrstu atløgu ráddi um 
at finna eitt hol á markn- 
aðinum og síðani handla 
skjótt. Hjá rættiliga nógvum 
fyritøkum eydnaðist tað 
væl, meðan aðrar raktu ein 
marknað, sum longu var 
mettaður. Men eisini tá, var 
hugburðurin einfaldur. Um 
tú ikki kundi verða ráðandi 
á marknaðinum, kundi tú 
altíð gerst undirveitari hjá 
teimum fyritøkunum, sum 
longu ráddi, greiðir Morten 
Hahn Pedersen ffá.

Hann leggur afturat, at á 
hendan hátt sluppu fyritøkur 
frá at koyra fólk fil hús og 
fingu samstundis bygt upp 
eina servitan, sum størri 
oljufyritøkurnar illa fingu 
verið fyri uttan.

-  Tað er lítil ivi um, at 
oljufýritøkumar í Esbjerg 
hava havt oljuvinnuna í

mailto:anna@sosialurin.fo
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Klipfiskehandeleni 1800-tallet
Der Hanđd mit Klippfisch im 19. Jahrhundert 
The salt'fish trade in the 19th centurv
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Hóast fiskivinnan erfarin á fornminnissavn, átti hon sín týðandi lut í, atEsbjerg lagaði segso 
skjótt til nýggju oljuvinnuna

í  60’utium luktaði fiskivitinan í Esbjerg 
framvegis av pengum. Fyrst í 90’unutn 
gretijaðu fólk í býnutn utn stinkin av fiski 
Morten Hahn Pedersen

Meiri enn 160 oljufyritøkur hava sæti í 
Esbjerg
6000 fólk starvast í olju- og 
frálandavinnuni íEsbjerg,sum umsetir 
fyri 6,8 milliardir krónur um árið 
Miðallønin hjá starvsfólki í oljuvinnuni, ið 
eru búsitandi í Esbjerg,er 459.542 krónur 
um árið.

V_____________________________________________ J

Norðsjónum sum sín 
grulvigaró til at menna ser- 
vitan. Tí stóðu tær so at siga 
klárar, tá møguleikin beyðst 
at bjóða hesa vitan fram á 
altjóða oljumarknaðinum, 
har fleiri av íyritøkunum í 
Esbjerg nú hava fingið fótin 
fastan, sigur Morten Hahn- 
Pedersen.

Luft undir veingirnar
Sambært Morten Hahn- 
Pedersen munnu tey í dag 
vera fá í Esbjerg, sum

ynskja seg aftur í fiski- 
vinnutíðina. Víst hevði 
fiskivinnan sína sjarmu, 
men tú hittir ikki nógvar 
fíntfølandi nostalgikarar í 
Esbjerg, tá tosið fellir á 
fiskivinnuna, vissar hann 
um.

-  Fólk í Esbjerg sóu jú, 
hvønn veg tað bar, og tey 
eru kend íyri at vera real- 
istisk, sigur hann.

Hinvegin er Morten 
Hahn-Pedersen sannførdur 
um, at hóast fólk í býnum 
framvegis hava bæði beinini

á jørðini, hevur oljuvinnan 
onkursvegna givið teimum 
meir luft undir veingimar.

-  Tú sært til dømis á 
blómandi mentanarlívinum, 
at fólk her eru ikki bangin 
fyri at hugsa stórt og øðr- 
vísi, tá tað skal vera. Sam- 
stundis er býurin vorðin 
sera altjóðakendur og opin 
á ein hátt, so fólk aðrastaðni 
frá fella væl inn í býar- 
myndina og kenna seg væl- 
komnari, sigur olju- og 
søgufrøðingurin, Morten 
Hahn-Pedersen at enda.

• 1100 fólk starvast í avleidda 
virkseminum frá olju- og frálandavinnuni 
í Esbjerg, so sum gistingar- og 
ferðavirksemi

• Avleidda olju- og frálandavirksemið í 
Esbjerg umsetirfyri 528 milliónir krónir 
árliga

• Umleið 80 prosent av samlaða 
frálandavirkseminum í Danmark hevur 
sæti í Esbjerg

Kelda: Danish Offshore Industry, 2007
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Esvagt á veg út í heim
Tað byrjaði við tveimum umbygdum trolarum. Nú teljast 
vaktar- og bjargingarskipini hjá Esvagt í Esbjerg millum tey best 
útgjørdu í frálandavinnuni í Norðsjónum.
-  Næsta stig verður altjóða frálandavinnan, sigur tvørámaðurin 
og stjórin á Esvagt, Ovin Carlsson

TILBÚGVING
Anna V Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

Champagnufløskan brestir 
í skipssíðuna. Tað er sannur 
hátíðardámur á keiuni, nú 
nýggjasta skipið hjá reiða- 
rínum Esvagt í Esbjerg 
verður doypt hendan vakra 
dagin fyrst í mei. Við serliga 
væl útgjørda skipinum 
’Esvagt Contender’ hevur 
Esvagt tikið enn eitt stig á 
leiðini at veita boripallum í 
altjóða frálandavinnuni

hæddin fær tó ikki fjáltur á 
tvørámannin og stjóran á 
Esvagt, Ovin Carlsson.

-  Vit tora at gera hesa 
íløguna, tí flotin av vaktar- 
skipum í Norðsjónum sum 
heild er við at verða ov 
gamal. Trygdarkrøvini í 
ffálandavinnuni økjast alla- 
tíðina, og tí ræður um at 
fylgja við og helst vera eitt 
stig ffammanfyri, um tú 
skalt standa teg í kappingini, 
sigur Ovin Carlsson.

Við nýggju skipunum 
setur Esvagt eitt heilt nýtt,

felagið hevur eina røð av 
fyrimunum í kappingini um 
vaktartænastur í Norðsjó- 
num. Við nýggju skipunum 
er vit nú eisini klár at bjóða 
okkum ffam í altjóða ffá- 
landavinnuni, sigur Ovin 
Carlsson, sum ikki úthýsir, 
at felagið eisini fer at bjóða 
seg ffam í eini føroyskari 
oljuvinnu.

-  Eitt av ffemstu eyð- 
kennunum við okkara skip- 
um er, at tey egna seg ser- 
liga væl at arbeiða skjótt í 
ringum veðri, og slíkum

at forða ásigling og vera 
klár at hjálpa, um vanlukkur 
hendu á pallunum.

-  Esvagt sá skjótt ein 
møguleika at gera seg gald- 
andi, og bjóðaði seg ffam 
við tveimum umbygdum 
trolarum. Manningin var í 
stóran mun fiskimenn, sum 
fingu endurútbúgving í 
samsvar við nýggju uppgáv- 
umar, greiðir stjórin á 
Esvagt, Ovin Carlsson frá.

Síðani tað hevur eitt høgt 
útbúgvingar- og trygdar- 
støði eyðkent virksemið hjá

ein arbeiðsólukka í hesum 
høpi merkir ein ólukka, 
sum hevur við sær, at 
starvsfólkið ikki fær verið 
til arbeiðis affur innan 24 
tímar.

Bjargad 114 fólkum
Á eini talvu inni á høvuðs- 
skrivstovuni hjá Esvagt er 
eitt yvirlit yvir allar bjarg- 
ingamar, skipini hjá felag- 
num hava verið við í síðani 
byijan. Hetta er sonevnda 
’altartalvan’, sum millum 
annað vísir, at Esvagt hevur 
verið við til at bjarga 114 
fólkum frá vanlukkum á 
havinum.

Ein tann mest umrødda 
vanlukkan, har Esvagt 
hevði ein týðandi leiklut í 
bjargingararbeiðinum, var í 
1990 tá norski boripallurin 
”West Gamma” holvdist í 
ódnarveðri. 49 fólkum 
eydnaðist tað tá skipum hjá 
Esvagt at bjarga ffá illa 
stadda boripallinum.

Umffamt bjargingar- 
arbeiði taka skipini hjá 
Esvagt sær av øllum ffá at 
sigla proviant og oljurør út 
til boripallarnar til at flyta 
manningar millum pallar- 
nar. Eisini er Esvagt liður í 
tilbúgvingartænanstuni, um 
skip á leiðini koma í havs- 
neyð.

Sniðið á nýggjastu hámodernaðu skipunum hjá vaktarskipafelagnum Esvagt tekur støði ígomlu víkingaskipunum

bestu tænastuna, tá tað ræð- 
ur um vaktarhald, tilbúgving 
og tænastuveitingar.

Nýtt støði
Við ’Esvagt Contender’ 
telir flotin hjá Esvagt nú 25 
skip. Samstundis er skipið 
taó næsta av átta nýggjum 
skvpum, sum koma afturat

hámodernað støði fýri vakt- 
ar- og bjargingararbeiði í 
frálandavinnuni. Eitt nú 
verða trý av skipunum dup- 
ult so stór sum tey higartil 
stórstu í flotanum. Sum 
nakað rættiliga sermerkt 
tekur sniðið á skipunum 
støði i gom\u vikingaskip- 
unum. Hetta merkir miWum 
aunað, at te^ kunnu stg\a 
munandt skýWan \  køgafv

skipum verður uttan iva 
brúk fýri í føroyskum 
sjógvi, sigur Ovin Carls- 
son.

A rætta stað
Søgan um Esvagt er søgan 
um eitt fe\ag, sum i \9$ \ 
var á rætta stað røttu \øtuna. 
Meðan o\juvinnan i Norð- 
si)ónum av á\vara tok dvk á

Esvagt. Eitt nú byrjaði 
felagið skjótt at skipa síni 
egnu útbúgvingartilboð til 
manningarnar, meðan flotin 
allatíðina varð útbygdur og 
nútímansgjørdur.

-  Eitt av okkara sukses- 
kriterium er at forða sjálvt 
teimum minstu arbeiðs- 
óiukkunumumborð.Trý av 
okkara skipum bava nú \5 
ár á baki uttan eina einastu

100 nýggj starvsfólk
Tvørámaðurin Ovin Carls- 
son hevur verið stjóri á 
Esvagt síðanði 1997. Hetta 
tíðarskeiðið er reiðaríið 
vaksið nógv, bæði tá ræður 
um tal á skipum og starvs- 
fólkum og øktum virksemi. 
Út við 500 fólk starvast í 
dag hjá Esvagt, og hevði 
reiðaríið ein umsetning á 
330 milliónir í fjor við 61 
milliónum krónum í yvir- 
skoti.

Við nýggju skipunum 
væntar Ovin Carlsson at 
starvsfólkatalið verður økt 
við á leið 100 fólkum í hes- 
um árinum ár,.tá skipaflotin 
hjá Esvagt fer at telja 32 
skip.

WoXmurn \gá EsvugX frum
\\\ ló \ú . WYkamaus koátu u\du, áumsWðás m  \e\j s,eg, komu uýgg^ar \óg<n- a\he\ósó\ukku, og Váð e\u 
\e\j ádu <sk\p\n\ \  ,\ m\W\u\ó \núku væ\ m\nn\ o\p\. áse\mga\ um, vuk\nmk\p v'W \æW\Y\ga em n nv, á\gu\
kxónu. -  Wýggý\ Wøgan \gá %ku\du vem \øk á\\ døgmð Ovm Cndsson.

OvuTStóra pemngaupp- EsvagX meikh \kk\ hata, a\ vfðhonpaWamai.Wettafyn VVann \eggut afturat, at

mailto:anna@sosialurin.fo


Stjórin á vaktar- og bjargingarsttiá'nii, Esvagt, 
tvørámaðurin Ovin Carbson, vW sottevndu 
"Altartalmna”yvir attar bjargingarnar, ió skipini hjá 
Esvagt hava tikið lut i
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-  Framrokningar vísa, at 
komandi 50 til 60 árini 
stava 80 prosent av orku- 
nýtsluni í heiminum íram- 
vegis frá olju. Ein vaksandi 
partur av hesi oljuni er at 
finna í illa atkomiligum 
økjum, sum krevja eina 
øðrvísi og meir framkomna 
tøkni, enn hana vit brúka í 
dag, sigur Kai B. Olsen, og 
sipar millum annað til økini 
kring Grønland og Føroyar.

-  Eg ivist onga løtu í, at 
tað fer at verða eftirspum- 
ingurin eftir slíkari ífam- 
komnari oljutøkni, sum 
kann seta Damnark í eina

lyklastøðu innan framtíðar 
oljuvinnu. Tí ræður um 
satsa munandi meir uppá 
gransking og útbúgving 
longu nú, tí oljuheimurin 
fer ikki at bíða eftir okkum, 
staðfestir formaðurin í 
Danish Offshore Industry.

Missa ordrar
Longu sum er, útflytir Dan- 
mark nógva vitan og tøkni 
innan olju- og gass fram- 
leiðslu, men sambært Kai 
B. Olsen kundi talan verið 
um munandi meir útflutning 
av hesum slag.

Fakta
Danish Offshore Industry er eitt samtak av 
22 oljufyritøkum, sum umfata út við 80 
prosent av samlaðu arbeiðsmegini í 
donsku olju- og gass vinnuni.

Aðaluppgávan hjá samtakinum er at varpa 
Ijós á týdningin hjá donsku oljuvinnuni og 
stimbra útflutningin av danskari oljuvitan 
og -tøkni.
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- Oljufyritøkur her í 
Esbjerg missa hvørja viku 
stórar ordrar ffá útlandinum, 
tí trotið á kvalifiseraðari 
arbeiðsmegi í vinnuni er so 
ovurhonds stórt. Tí fer ein 
náðileys raðfesting ffam, 
har avtalur við gamlar 
kundar verða hildnar, 
áðrenn nýggjar við aðrar 
verða gjørdar. Úrslitið er 
ein ávísur stígur í vinnuni, 
sum kann gerast vanlukkul- 
igur, um ikki vend kemur í, 
sigur Kai B. Olsen.

Sjálvur starvast hann 
dagliga sum marknaðar- og 
sølustjóri hjá Rambøll Oil 
& Gas, ið veitir tøkniliga 
ráðgeving til olju- og ffá- 
landavinnuna, og eisini her 
merkja tey sviðan av ikki at 
hava nóg mikið av fólki. 
Her og nú tørvar Rambøll 
Oil & Gas út við 40 verk- 
frøðingar. Hartil er neyðugt 
at tvífalda starvsfólkahópin, 
so hann telur 1200 innan 
tvey ár, um fyritøkan skal 
kunna loysa tær uppgávur,

Allastaðni á havnarlagnum 
í Esbjerg síggjast endaleysar 
røðir av borirørum klár at 
flyta út á boripallarnar

Dýrabærir dropar bíða
»Onkursvegna er tað tíverri eydnast skúla- 
mynduleikunum atsannføra ncemingar umy 
at lítil og onginframtíð er í oljuvinnuni«
Kai B. Olsen, formaður í Danish Offshore Industry

Framtíðin hjá Dan- 
mark sum olju- 
tjóð er treytað av 
nýggjari tøkni til 
at útvinna seinastu 
oljugoymslurnar 1 
Norðsjónum, stað- 
festir formaðurin 
í Danish Offshore 
Industry, Kai B. Olsen

OLJUTØKfiH__________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

-  Eydnast tað at menna eina 
effektiva tøkni til at útvinna 
seinastu oljugoymslurnar í 
Norðsjónun, kann ffam- 
leiðslan halda ótamað ffam 
næstu 30 til 40 árini. Men 
tað treytar so aftur, at vit 
fáa neyðugu arbeiðsmegina, 
sigur Kai B. Olsen, for- 
maður í størsta danska sam- 
takinum fyri oljuffamleið- 
arar, Danish Offshore 
Industry.

Harvið tekur Kai B. 
Olsen samanum tvær tær 
størstu ávbjóðingamar hjá 
donsku oljuvinnuni í løtuni: 
Trotið á arbeiðsmegi og 
tørvurin á at hækka útvinn- 
ingsprosentið av olju- 
goymslunum.

Nýgg krøv til tøkni
í løtuni verða bert á leið 27

úr verandi brunnum heilt 
ffam til 2040-50 við eyka 
inntøkum á einar 50 milli- 
ardir.

Tað eru útlit sum hesi, ið 
hava sannført formannin í 
Danish Offshore Industry, 
Kai B. Olsen, um, at ein 
tann ffemsta uppgávan hjá 
donsku oljuvinnuni í løtuni 
er at gera íløgur í framtíðar 
oljutøkni.

-  Eg eri rættiliga sann- 
førdur um, at við røttu 
tøknini ber til at útvinna 
meir enn 70 prosent av 
oljugoymslunum í Norð- 
sjónum. Hugsa vit so hartil 
um, at 76 prosent av yvir- 
skotinum á danska gjalds- 
javnanum stava ffá olju- 
vinnuni, hevur tað jú ovur- 
honds stóran týdning, at vit 
gagnnýta oljuna so væl, 
sum gjørligt, sigur Kai B. 
Olsen.

Hann leggur afturat, at 
menningin av nýggjari 
tøkni eisini verður avger- 
andi fyri, hvussu Danmark 
fer at standa seg í altjóða 
kappingini innan olju- 
vinnuna.

-  Bera vitokkum  rætt at, kann eftirspurningurin eftir 
framkomnari oljutøkni seta Danmark í eina lyklastøðu í 
altjóða oljuvinnu komandi árini, sigur Kai B. Olsen, formaður í 
Danish Offshore Industry

prosent av oljugoymslunum økja hetta talið við bert 
í Norðsjónum gagnnýtt til tveimum prosentum, ber til 
ífamleiðslu. Eydnast tað at at halda á at ffamleiða olju
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sum eru settar út í kortið.
-  Vit hava tikið heilar 

árgangir av verkfrøðilesandi 
inn og givið teimum eftir- 
útbúgving innan oljutøkni, 
men tað nøktar ikki akutta 
tørvin. Tí leita vit nú mest 
eftir royndum verkfrøðing- 
um í útlandinum, men tað 
gera aðrar oljutjóðir eisini, 
so kappingini um arbeiðs- 
megi er beinhørð, sigur Kai 
B. Olsen, sum er sannførdur 
um, at einasta haldabæra 
loysnin er útbúgving av 
fleiri oljutøkningum.

Glóðheitur ídnaður
Hetta kann hinvegin gerast 
eitt drúgt tak, tí sambært 
Kai B. Olsen er tað onkurs- 
vegna eydnast skúlamynd- 
ugleikunum at sannføra 
næmingar um, at lítil og 
ongin framtíð er í donsku 
oljuvinnuni. Hann vísir á, 
at hetta er ein pástandur, 
sum er tikin úr sínum sam- 
anhangi, tí einasta grund- 
gevingin er illa atkomuligu 
oljugoymslumar.

-  Men tað er jú netupp 
orsøkin til, at tað hevur so 
stóran týdning at útbúgva 
fólk innan nýggja oljutøkni. 
Tað harmar meg stórliga, at 
skúlapolitisku myndugleik- 
amir ikki geva sær far um 
hendan samanhangin, tí um 
teir fáa sín boðskap ígjøg- 
num, fær Danmark afturfýri 
eitt stórt tómt hol í komandi 
árgangum av vælútbúnum 
oljutøkningum, sigur Kai 
B. Olsen.

Sum formaður í Danish 
Óffshore Industry sær hann 
tað sum eina av sínum 
fremstu uppgávum í løtuni 
at vísa á hendan saman- 
hangin við millum annað at 
halda fýrilestrar á útbúgv- 
ingarstovunum og fúndast 
við politikarar. Tí sambært 
Kai B. Olsen er onki sum 
bendir á, at tørvurin á fólki 
í oljuvinnuni fer at minka. 
Heldur hinvegin.

-  Methøgu oljuprísimir 
og ógvusligi eftirspuming- 
urin hava gjørt oljuídnaðin 
glóðheitan, og onki bendir 
á, at hann fer at kólna í 
bræði. Tí kann tað væl 
hugsast, at trotið á arbeiðs- 
megi verður ein tann størsta 
avbjóðingin hjá oljuvinnuni 
í altjóða høpi komandi 
árini, sigur formaðurin í 
Danish Offshore Industry, 
Kai B. Olsen.

Við havnina í Esbjerg síggjast fleiri av sermerktu skipunum, sum verða brúkt at seta vindmyllur upp úti á opnum havi

14 millió tffl c liuvitan

-  Játtaninfrá Vísundamálaráðnum er ein blástempling av 
okkara arbeiði innan oljuvitan seinastufimm árini, sigurPeter 
Blach, stjóri á Offshore Center Danmark

Við milliónajáttan frá 
V í sundamálar áðnum 
kann vitanardepilin 
Offshore Center 
Danmark nú fara 
undir fyra stórfingnar 
verkætlanir

OUUVITAN__________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

»Eitt blátt stempul á okkara 
arbeiði innan oljuvitan 
seinastu árini.«

Soleiðis kallar Peter 
Blach, stjóri á Offshore 
Center Danmark, upphædd- 
ina á sjey milliónir krónur, 
sum danska Vísundamála- 
ráði nýliga játtaði olju- 
vitanardeplinum í Esbjerg.

Við øðrum sjey milli- 
ónum, sum vinnan og 
kommunan hava latið, er 
Offshore Center Danmark 
nú til reiðar at gera álvara 
av fleiri verkætlanum innan 
ffálanda- og oljuvitan, sum 
depilin leingi hevur ynskt 
at seta í verk.

Politiskt góðsku- 
stempul
Tað er Ráðið fýri gransking 
og nýskapan undir Vís- 
undamálaráðnum sum hev- 
ur oyramerkt tær sjey milli-

ónimar til vitanardepilin í 
Esbjerg. Og fýri stjóran 
Peter Blach fýlgir eitt týði- 
ligt politiskt signal við 
játtanini.

-  Játtanin hevur stóran 
týding fýri Offshore Center 
Danmark, tí hon er eitt 
politiskt góðskustempul á 
okkara arbeiði sum oljuvit-

anar- og tøknidepil seinastu 
fimm árini. Við pengunum 
kunnu vit nú gera álvara 
nøkrum ætlanum, sum vera 
við til at styrkja leiklutin 
hjá Danmark á altjóða olju- 
og frálandamarknaðinum, 
sigur Peter Blach.

Hann leggur afturat, at 
ætlaninar byggja á neyvar

kanningar, sum vitanar- 
depilin hevur gjørt av 
ynskjum og tørvi hjá 
vinnuni.

ítøkiliga merkir játtanin, 
at Offshore Center Danmark 
longu í ár kann fara -undir 
fýra ymsar verkætlanir. í 
fýrstu atløgu verður farið 
undir at styrkj a granskingina 
av, hvussu olja og gass 
kunnu útvinnast. betri og 
meir effektivt. Eisini fer 
stovnurin nú undir at menna 
eitt heilt nýtt slag av bori- 
pallum.

Ein triðja verkætlan skal 
staðfesta leiklutin hjá Dan- 
mark innan útflutning í 
altjóða olju- og frálanda- 
vinnu.

-  Áður hava vit nokk 
ivast í, um útflutningur 
yvirhøvur er nakað, vit sum 
vitanarstovnur, skulu ar- 
beiða við. Men útflutningur 
er jú  eisini vitan, umffamt 
at vitan eisini er ein týðandi 
útflutningsvøra. Við støði í 
royndunum hjá donskum 
oljufýritøkum, fara vit nú 
miðvíst undir at kanna, hvat 
skal til fýri at donsk frá- 
landavinna av álvara kann 
gera vart við seg á altjóða 
oljumarknaðinum.

Frá olju til vind
Fjórða verkætlanin skal 
miðja eftir knýta veitarar at

danska vindmylluídnaðin- 
um, sum er í støðugum 
vøkstri. At ein stovnur 
innan oljuvitan bjóðar seg 
ffam á hesum øki er bara 
nátúrligt heldur Peter 
Blach.

- Alsamt fleiri vindmylllur 
verða settar upp úti á opnum 
havi.. Tí kunnu nógvar av 
royndunum, vit hava gjørt 
okkum í olju- og gassídn- 
aðinum saktans brúkast í 
arbeiðinum við hawind- 
myllum. Oljuframleiðsla 
nøktar ffamvegis størsta 
orkutørvin, men hinvegin 
veksur vindmylluídnaðurin 
mest í løtuni, sigur Peter 
Blach.

Nýggju ætlaninar hjá 
Offshore Center Danmark 
verða ikki loystar eftir 
einum degi. Tí fegnast Peter 
Blach serliga um, at játtanin 
ffá Vísundamálaráðnum 
fevnir yvír fýra ár, so verk- 
ætlaninar ikki eru í vanda 
fýri at steðga eftir til dømis 
einum ári.

mailto:anna@sosialurin.fo
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Við nýggjum og 
øðrvísi krøvum til 
gisting og mentan 
hevur oljuvinnan 
av álvara sett ferð á 
ferðamannatilboðini 
í Esbjerg. Samstundis 
er oljuvinnan sjálv 
vorðin eitt vælumtókt 
ferðamál í býnum

FERÐAViNNA_________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

Skamt frá einum av størstu 
hotellunum í Esbjerg húsast 
Ferðamannastovan í einum 
gomlum, hugnaligum bygn- 
ingi.

Inni á skrivstovuni situr 
Lise Retbøll, ferðavinnu- 
leiðari í Esbjerg Kommunu, 
og greiðir ffá teimum 
ógvusligu broytingunum, 
oljuvinnan hevur havt fyri 
ferðavinnuna í býnum, hesi 
meir enn 30 árini, hon 
hevur starvast í yrkinum.

Lise Retbøll hyggur út 
gjøgnum vindeyga og peik- 
ar yvir á stóra hotellið, har 
ymsar umbyggingar eru í 
gerð.

-  Um nakrar dagar letur 
hotellið har yvri upp aftur 
við munandi fleiri kømrum 
og betri umstøðum. Slíkar 
umbyggingar eru eitt typ- 
iskt dømi um, hvussu olju- 
vinnan ávirkar ferðavinnuna 
í býnum, sigur Lise Retbøll 
og leggur afturat, at hvørja 
ferð fleiri kømur verða tøk í 
býnum, ger tað arbeiðið hjá 
teimum á ferðamannastov- 
uni eitt lítið sindur lættari.

Støðið hækkað
Stóri eftirspumingurin eftir 
gisting til fólk í frálanda- 
vinnuni setur í stóran mun 
dám á arbeiðsdagin á Ferða- 
mannastovuni í Esbjerg. 
Ein nýggj kanning vísir, at í 
2006 høvdu 48.466 gist- 
ingar í býnum tilknýti til 
oljuvinnuna. Næst eftir

-  Oljuvinnan hevur ment Esbjerg ómetaliga nógv, men eg má viðganga, at eg onkuntíð sakni gomlu fiskivinnuna, sigur leiðarin á 
Ferðamannastovuni, Lise Retbøll, ið hevur starvast í ferðavinnuni í Esbjerg í meir enn 30 ár

Keypmannahavn er Esbjerg 
nú tann býurin í Danmark, 
ið hevur flest bíleggingar 
av hotelkømrum.

-  Oljufyritøkurnar ringja 
mest sum hvønn dag og 
sóknast eftir innivist til síni 
fólk, sum starvast á bori- 
pallum ella í býnum í longri 
ella styttri tíðarskeið. 
Summi hava mest brúk fyri 
einum hoetllkamarið, með- 
an onnur ynskja eitt frí- 
tíðarhús, sum restin av 
familjuni eisini kann húsast 
í, greiðir Lise Retbøll frá.

Meðan oljuvinnan veru- 
liga hevur sett ferð á virk- 
semið hjá gistingarhúsunum 
í býnum, fegnast leiðarin á 
Ferðamannastovuni serliga 
um, at hetta eisini hevur 
havt stóra ávirkan á støðið 
á gistingartilboðunum.

-  Oljuvinnan hevur heilt 
vist verið við til at hækka 
støðið munandi. Fólk í frá- 
landavinnuni krevja ikki 
endiliga fimm-stjørnað 
hotell, men tey vilja hava 
góð kømur, sum nøkta allan 
modemaðan tørv. Tí finnast 
tað at kalla ongin gomul 
hotell í býnum longur, tí tey 
em øll umvæld seinnu árini, 
so tey standa mát við 
nýggju hotellini, sigur Lise 
Retbøll.

Eisini ráðstevnur fyri fólk 
í oljuvinnuni standa ovar- 
liga á uppgávulistanum hjá 
Ferðamannastovuni í Es- 
bjerg. Eisini tí hesar oftast 
skulu samskipast við gist-

ingarmøguleikamar í bý- 
num. í byijanini, tá olju- 
vinnan gjørdi sína innrás í 
býnum, var tað ofta eitt 
stórt puslispæl at fáa slík

tiltøk at ganga upp í eina 
hægri eind, minnist Lise 
Retbøll, men so er ikki 
longur.

-N ei, slíkir fyrispuming- 
ar fáa okkum ikki upp at 
pipra longur, tí vit kunnu 
lættliga útvega høli til eina 
ráðstevnu fyri fleiri enn 
1000 luttakararum. Eisini 
høli við útgerð til simultan- 
tulking, tí luttakararanir á 
oljuráðstevnunum koma 
oftast úr øllum heiminum, 
minnir hon á.

Skump til mentanina
Men fólk í frálandavinnuni 
hava eisini ffí av og á, og tá 
vilja tey sleppa út at uppliva 
býin. Eisini her traðka 
ferðavinnuleiðarin og henn-

ara fólk fegin til, tí ongantíð 
áður hava mentanartilboðini 
í býnum verið so mong og 
so fjølbroytt, sigur Lise 
Retbøll, og minnist aftur á 
byijanina av 80’unum, tá 
oljuvinnan av álvara gjørdi 
sína innrás í býnum.

-  Vit vistu, at hetta fór at 
hava eina ógvusliga ávirkan, 
men júst hvøija, dugdu vit 
illa at ímynda okkum. í 
fyrsta umfari ráddi tað bara 
um at fáa hýst øllum hesum 
fólkunum, so spurningurin 
var: Hvat gera vit nú? Eitt 
uppskot var, at skipa smærri 
býlingar uttanfyri Esbjerg, 
har fólk í oljuvinnuni kundu 
húsast, men tíbetur varð tað 
av ongum, sigur Lise Ret- 
bøll, sum helt tað vera mest 
nátúrligt at sjóða alt hetta

nýggja saman við lívið í 
býnum annars.

í dag er ferðvinnuleiðarin 
sannførd um, at oljuvinnan 
eigur ein stóran lut í blóm- 
andi mentanarlívinum í bý- 
num. Meðan oljuvinnana 
hevur økt um krøvini til 
mentanartilboðini, hevur 
hon samstundis verið við til 
at menna hesi tilboð, við at 
gera stórar íløgur í ment- 
anarlívið.

-  Úrslitið er, at í dag hava 
vit øll, bæði vit, sum búgva 
her fast, fólk í oljuvinnuni 
og ferðafólk stóra gleði av 
einum mentanarútboði, ið 
er so ijøltáttað, at ein so 
ungur býur á hesi støddini 
als ikki kann taka tað sum 
eina sjálvfylgju, sigur Lise 
Retbøll.

Fakta
í 2006 høvdu 48.466 gistingar í Esbjerg 
tilknýti til oljuvinnuna.
Hetta svarar til ein umsetning á góðar 87 
milliónir krónir og 160 ársverk.

Til samans høvdu 96.932 gistingar í 
Esbjerg í 2006 tilknýti til vinnulívið.
Av hesum komu sostatt meir enn 
helmingurin av bíleggingunum frá 
oljuvinnuni.

Kelda: Danish Offshore Industry, august2007

Oljan
dryppar

ferða-
vinnuna

mailto:anna@sosialurin.fo
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Esbjerg Kunstmuseum

Oljuvinnan 
eigur ein 

týðandi lut 
í blómandi 
mentanar- 
lívinum í 
Esbjerg

Spælistaðið »Tobakken«

»Musikhuset« 
í Esbjerg, sum 
navnframi Jørn 
Utzon hevur 
teknað

Vertshúsið »Boretárnet«

Hon er ikki sørt, errin tá 
hon nevnir stóra Musik- 
húsið, ið er bygt' av ongum 
minni enn heimskenda 
arkitektinum Jøm Utzon, ið 
sum kunnugt lat heimskenda 
Operahúsið í Sydney 
byggja. Musikhúsið í Es- 
bjerg hevur í dag á leið
350.000 vitjandi um árið.

Sonevnda Tobakken er 
ein annar av mentanarligu 
stoltleikunum í býnum.

Hetta er ein gomul 
tubbakksfabrik, ið er um- 
væld og nú er serliga kend 
sum eitt tað besta spæli- 
staðið í Danmark við fleiri 
enn 200 tiltøkum um árið.

Oljuvinnan sum 
ferðamál
Meðan nógva starvsfólkið í 
oljuvinnuni hevur økt um 
tørvin á tilboðum í Esbjerg,

er oljuvinnan sjálv vorðin 
eitt vælumtókt ferðamál 
seinnu árini. Fyri tey flestu 
er olju- og frálandavinnan 
ein heldur ókendur heimur, 
og alsamt fleiri ferðafólk 
vilja fegin vita, hvussu alt 
hetta sær út í veruleikanum. 
Av trygdarorsøkum kunnu 
vanlig fólk ikki ferðast frítt 
á havnalagnum í Esbjerg, 
og tí skipar Ferðamanna- 
stovan javnan fyri útferðum,

har nógva virksemið í ffá- 
landavinnuni kann síggjast 
bæði frá sjógvi og lanđi.

Á túrunum eydnast tað 
ofta at síggja stórar bori- 
pallar verða sleipaðar inn 
til umvælingar, og tað kann 
vera ein sera stórsligin upp- 
living, um tú hevur áhuga 
fyri slíkum. Annars gongur 
túrurin fram við stóru olju- 
basunum hjá Mærsk Olie 
og Gas, Danbor og A.P

Møller. Eisini verur farið 
fram við Esbjerg Dock 
Services og Esbjerg Oilfield 
Services, meðan greitt 
verður frá teirra virksemi at 
veita útgerð og tænastur til 
olju- og gasfeltini í Norð- 
sjónum.

Hóast Lise Retbøll fegn- 
ast um nógva virksemið á 
havnalagnum í Esbjerg, 
viðgongur hon, at tað er 
nakað, hon saknar.

-  Eg sakni gomlu fiski- 
vinnuna, sum eg minnist, 
frá tí eg var ung. Hon setti 
sín heilt serliga dám á býin, 
sum tað illa ber til at endur- 
skapa. Tað er ikki tí, eg havi 
nakað ímóti oljuvinnuni. 
Eg vildi bara ynskt, at vit 
høvdu bæði, sigur Lise 
Retbøll og hyggur yvir á 
hotellið, sum ger klárt til 
enn fleiri fólk ffá oljuvinn- 
uni.

Tørvur á olj uframsýning
Esbjerg dugir ov illa 
at marknaðarføra 
seg innan altjóða 
oljutøkni, halda 
fólk í vinnuni, sum 
eftirlýsa eina størri 
olj ufr amsýning. 
Betri karmar fyri 
slíkum framsýning- 
um eru nú at hóma

Q tiU V S m A __________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

Hóast oljufýritøkur Esbjerg 
kunnu bjóða stórt sæð allar 
tær tænastur, oljuvinnan 
hevur brúk fyri, eru hesar 
fyritøkur alt ov lítið sjón- 
ligar fyri umheimin, vilja 
fólk í vinnuni vera við.

Tí eru uppskot nú ffammi 
um, at býurin átti at skipa 
fyri eini oljuffamsýning,

har fyritøkumar fáa høvi at 
vísa ffam sínar førleikar og 
seg sjálvan.

I nýggja oljuhandilsfe- 
lagsskapinum, Offshore 
Consortium Esbjerg, heilsar 
stjórin Peter Jakobsen hug- 
skotinum vælkomnum.

- Heldur enn at vera so 
stór sum gjørligt, eigur ein 
slík ffamsýning at savna 
seg um tað, fýritøkurnar í 
Esbjerg hava gjørt tii síni 
serøki, staðfestir Peter Ja- 
kobsen í tíðarritinum Dan- 
ish Offshore Industry.

Hesum er formaðurin í 
vitanarsamtakin Offshore 
Center Danmark, Paul Breb- 
ner samdur í. Sambært hon- 
um eigur ein slík ffamsýning 
at leggja dent á oljuffam- 
leiðslu á útjaðaraleiðum, 
umhvørvisvemd og trygd.

fer tað at krevja betri um- 
støður, um býurin skal hýsa 
størri oljuframsýningum. 
Upprunaliga var tað nevni- 
liga ætlanin, at Copenliagen 
Offshore Wind 2005 fram- 
sýningini skuldi vera í Es- 
bjerg, men ætlanin varð 
slept, tí umstøður ikki vóru 
til tað. Av somu orsøk eydn- 
aðist tað heldur ikki árið 
effir at fáa framsýningina 
til Esbjerg, og endaði hon 
tískil í Berlin í 2006.

Glottar eru tó at hóma. í 
mars mánað varð farið und- 
ir at víðka ítróttarøkið við 
fótbóltsvøllin í býnum, 
millum annað við slíkum 
framsýningum í huga. Mett 
verður, at økið kann hýsa út 
við 1500 oljuframsýnarar- 
um, tá arbeiðið er liðugt.

Víðka ítróttarøkid
Hóast hugskotini ikki tróta,

ítróttarøkið í Esbjerg verður í løtuni vtðka, so tað millum annað kann hýsa stórum 
oljuframsýningum íframtíðini

mailto:anna@sosialurin.fo
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-  Vit hava iki dugað nóg vcel at reypa av okkum sjálvum, viðgongur Pernille Kragh Rtihe, leiðari á átakinum Career Country, ið skalfáafólk atflyta til Esbjerg við 
milíum annað atbjóða teimum karrierustørv innan oljuvinnuna

Við víðfevndum átaki 
taka oljufyritøkur 
og kommunan nú 
lógvatak saman um 
at nøkta stóra tørvin 
á arbeiðsmegi í 
oljuvinnuni í Esbjerg

ÁTAK________________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

»Flyt til Esbjerg og fá 
dreymastarvið og 13.300 
krónur meir at ráða yvir um 
mánaðin«

Soleiðis ljóðar eitt av 
ffeistandi tilboðunum í 
átakinum Career Country, 
ið skal fáa fólk við hægri 
útbúgvingum at flyta til 
býin.

Tað var vinnudeildin í 
Esbjerg kommunu, sum í 
2007 sjósetti átakið Career 
Country, sum skal fáa fleiri 
fólk í hovðusstaðarøkinum 
at flyta til kommununa. 
Afturfyri lovar átakið góð 
karrierustørv og lokkandi 
livikor.

Skjótt sóðu oljufyritøkur 
eyðsýndar møguleikar í 
átakinum og bjóðaðu seg at 
vera við. Trotið á arbeiðs- 
megi í oljuvinnuni er nevni- 
liga so stórt, at um ikki vend 
kemur í, fer tað at darva 
virkseminum hjá fleiri av 
oljufyritøkunum framyvir, 
spáar millum onnur, Kai B. 
Olsen, sølu- og marknaðar- 
stjóri hjá Rambøll Oil & 
Gas, ið er ein av teimum 20 
fýritøkunum, sum eru við í 
átakinum.

Sjálvur fegnast hann um, 
at so nógvar fyritøkur nú 
eru við í átakinum, tí sum 
hann sigur

-  Um fólk skulu flyta 
hertil, mugu vit eisini kunna 
bjóða makanum eitt freist-

andi starv, so báðir partamir 
í familjuni kunnu gera sínar 
karrierudreymar til veru- 
leika.

Mærsk tikið á bóli
í løtuni hevur oljuvinnan í

Esbjerg ein akuttan tørv á 
meir enn 200 verkfrøðing- 
um. Hartil koma ein røð av 
øðrum størvum, ið eru 
tengd at oljuvinnuni.

Av teimum 200 ósettu 
verkfrøðingastørvunum , 
eru á leið 50 at finna hjá

Mærsk Oil & Gas, sum 
eisini var ein av fyrstu fyri- 
tøkunum, sum bjóðaði seg 
fram sum samstarvsfelagi 
hjá átakinum Career Coun- 
try.

-  Nógv av okkara starvs- 
fólkum leita sær nýggjar 
avbjóðingar á okkara deild- 
um í eitt nú Qatar, sam-

kanning nevniliga, at bert 
fáir verkfføðingar í Dan- 
mark hava givið sær far um, 
at Mærsk hevur eina av 
sínum stóm deildum í 
Esbjerg við nógvum av- 
bjóðingum til fólk við 
høgum útbúgvingum.

-  Kanningin tók okkum 
vemliga á bóli, og tí vil

Rúhe, leiðari á Career 
Country átakinum, og sipar 
til, at fyri nógv fólk er 
Esbjerg eitt stað, har krák- 
urnar venda og tað stinkar 
av fiski.

Tað er eisini ein av or- 
søkunum til, at átakið hevur 
fingið tað eitt sindur pro- 
vokerandi enska heitið

Career Country
Málbólkur: 25-40 ára gomul í
Keypmannahavn við hægri Career Countrv*
útbúgvingum »•»-».«.• J

Samstarvfelagar: 20 fyritøkur. Fyri
20.000 kr um árið eru fyritøkurnar við í øllum lýsingarherferðunum hjá Career 
Country.
Hvør fyritøka fær eina ferð um vikuna eitt av sínum leysum størvum lýst sum 
"starvið hesa vikuna"saman við nærri frágreiðing um fyritøkuna.

Career Country virkar í høvuðsheitum umvegis heimasíðuna HYPERLINK "http:// 
www.careercountry.dk"www.careercountry.dk og í tøttum samstarvið við 
starvsportalin www.jobindex.dk

Hvønn dag verður listin yvir øll størv dagførdur.

Fyrstu átta mánaðirnar hevði heimasíðan 34000 beinleiðis vitjanir 
Fleir enn 1,2 milliónir brúkara hava sæð Career Country á jobindex.dk 
Fleiri enn 200.000 hava fingið mail við "starvið hesa vikuna"frá jobindex.dk

Career Country hevur fingið fleiri enn 50 CV frá fólki, sum ynskja at søkja starv í 
Esbjerg

Esbjerg Kommuna játtaði 750.000 krónur til Career Country í fjør og somu 
upphædd í ár.

Vit viljafegin lokka klókar reyparar úr 
Keypmannahavn til Esbjerg, so teir kunnu 
fara út at reypa víðari um okkum
Pernille Kragh Riihe, Career Country

V_______________________________________ J

stundis sum okkara virk- 
semið í Norðsjónum økist. 
Tí noyðast vit nú at gera ein 
serligan innsats fyri at 
nøkta tørvin á arbeiðsmegi, 
segði Ingerlise Terkildsen, 
starvsfólkaleiðari á Mærsk 
Oil & Gas, tá hon í ljør 
mátti sanna, at sjálvt ein so 
stór og heimsumfatandi 
fyritøka sum Mærsk, ikki 
kann taka áhugan hjá møgu- 
ligum starvsfólkum sum 
eina sjálvfýlgju.

í sambandi við at átakið 
fór av bakkastokki, vísti ein

Mærsk fegin vera við til at 
profilera Career Country 
og harvið okkum sjálvi í 
síðsta enda, segði Ingerlise 
Terkildsen.

Ov lítið reyp
-  Vit mugu bara viðganga 
at vit ikki hava dugað nóg 
væl at reypa av okkum 
sjálvum. Hinvegin eru vit 
eisini uppi móti nøkrum 
mytum og fordómum, sum 
tykjast at vera serliga treisk- 
ir, viðgongiu: Pernille Kragh

Career Country, nettup fyri 
at bjóða slíkum fordómum 
av.

-  Vit vilja vit fegin lokka 
klókar reyparar úr Keyp- 
mannahavn til Esbjerg, so 
teir kunnu fara út at reypa 
víðari um okkum, smilíst 
Pemille Kragh Rúhe, men 
skundar sær at leggja 
afturat, at tað sjálvandi býr 
annað og meir undir átak- 
inum.

Hon vísir á, at í løtuni 
vísa framrokningar, at 
fólkatalið í kommununi fer

mailto:anna@sosialurin.fo
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ramn
at minka við 1000 íbúgvum 
fram til 2012.

-  Tað er hesa gongdina, 
vit mugu venda, og eri 
sannførd um, at tað ber til. 
Eg ímyndi mær ikki síggja 
eina innrás av flytibilum í 
Esbjerg longu í næstu viku, 
men komanđi árini vænti 
eg, at síggja munagóð úrslit. 
Talan er ikki um, at fólk við 
vilja velja Esbjerg ffá. Tey 
vita bara ikki nóg mikið um 
býin, til at velja at flyta 
hertil. Tað er tí, vit mugu 
fortelja teimum, hvat vit 
hava at bjóða, sigur Pernille 
Kragh Rúhe.

Familjuvirði
Umframt eina spennandi 
karrieru og meir pengar um 
hendumar, lovar átakið 
Career Country bíligan 
bústað, góðar skúlar, ans- 
ingartrygd og ffítíðartilboð 
til øll í familjuni. At hetta 
ikki bara eru føgur orð vísa 
neyvar kanningar og útrokn- 
ingar, ið vóru gjørđar, 
áðrenn átakið fór í gongd. 
Millum annað vísa tølini, at 
meðan ein eigaraíbúð á 
umleið 50 fermetrar kostar 
2,5 milliónir í Keypmanna- 
havn, kostar ein íbúð í Es- 
bjerg á somu stødd í meðal
748.000 krónur.

-  Tað eru dømi, sum hesi, 
ið geva eitt fíggjarlig rása- 
rúm og harvið tað frælsið, 
sum so nógvar familjur 
droyma um. Onkur ynskir 
sær kanska reingerðarhjálp, 
so tey fáa meir tíð saman 
við bømunum, meðan onn- 
ur droyma um eina ferð til 
Australia saman við allari 
familjuni, greiðir Pemille 
Kragh Ruhe ffá.

- 1 síðsta enda snýr átakið 
seg um nøkur famlijuvirði, 
sum vit kunnu bjóða í nógv 
størri mun, enn tey kunnu í 
eitt nú høvuðsstaðarøkin- 
■um, sigur hon.

Og hetta er ikki minst ein 
av orsøkunum til, at Mærsk 
hevur bjóðað seg fram sum 
samstarvsfelaga í átakin- 
um.

-  Umsøkjarar til størvini 
í okkara fyritøku sóknast 
eftir heilt øðmm virðum og 
seta onnur krøv, enn fyri 
bara fáum ámm síðani. í 
dag vilja starvsfólkini vita, 
hvøiji virði fyritøkan stend- 
ur fyri og vænta at kunna 
skapa eina javnvág millum 
arbeiðslív og familjulív, 
sigur Ingerlise Terkildsen, 
starvsfólkaleiðari á Mærsk 
Oil & Gas.

Stóra universitetsøkið í Esbjerg er longu til reiðar at hýsa nýggjastu oljugranskingini

Útlit ffpi oliusransking
I E§tbJ®irg

Við ein 160 oljufyritøkum í býnum er Esbjerg ein upplagdur 
karmur um eina veruliga oljugranskingarpark, heldur Tom L. 
Nielsen, stjóri á Vinnudeildinin í Esbjerg Kommunu

Góð útlit eru fyri, 
at peningur verður 
settur av til ein olju- 
granskingardepil í 
Esbjerg, nú danska 
stjórnin er farin 
undir seinasta 
samráðingarumfar 
um orkupolitikkin 
komandi árini

GRAIMSiOlMG__________
Anna V. Ellingsgaard 
anna@sosialurin.fo

-  Esbjerg livir í allar mátar 
upp til heitið ”01jubýur” -  
uttan tá tað ræður um 
gransking í oljuvinnuni.

Tað staðfestir stjórin á 
vinnudeildini í Esbjerg 
Kommunu, Tom L. Nielsen, 
sum tí hevur sett sær sum 
eitt av sínum aðalmálum, at 
ein oljugranskingardepil 
fær sæti í Esbjerg.

-  Fara vit ikki undir slíka 
gransking sum skjótast, fer 
oljubýurin Esbjerg ikki at 
standa seg í altjóða kapp- 
ingini um at útvega nýggja 
oljutøkni í framtíðini, legg-

ur Tom L. Nielsen álvar- 
samur afturat.

Longu fyri tveimum 
árum síðani var hann við til 
at skriva eitt upplegg til 
granskingarráðið um, 
hvussu ein oljugranskingar- 
depil í Esbjerg kann skipast. 
Og allar góðar vónir eru nú 
um, at ein slíkur depil fær 
lut í teimum 4,7 milliard- 
unum, ið Ráðið fyri Tøkni 
og nýskapan hevur sett av 
til orkugransking næstu 
tvey árini.

-  Útsøgnimar hjá gransk- 
ingarráðaharranum, Helge 
Sander, boða í øllum førum 
ffá góðum, sigur Tom L. 
Nielsen, og sipar til, at ráð- 
harrin fyri stuttum hevur 
nevnt Esbjerg sum eitt upp- 
lagt øki at skipa ein gransk- 
ingardepil innan olju- og 
gass.

Nýliga hevur Helge 
Sander aftur vissa um, at 
politiski áhugin fyri at 
styrkja granskingina í Es- 
bjerg, sum lið i orkupoli- 
tikkinum, er serliga stórur.

Rætta umhvørvið
Tom N. Nielsen hevur tískil

góðar vónir -  ikki minst tí 
tey longu nú eru klár at 
hýsa einum oljugransking- 
ardepli í Esbjerg, um so 
skuldi verið. í býnum er 
longu ein stór granskingar- 
og menningarpark, sum 
hevur tætt samstarv við 
Aalborg Universitet og 
Syddansk Universitet, sum 
eisini hava deildir í parkini.

Men tað er íkki einasta 
orsøkin til, at Tom L. Niel-

sen er sannførdur um, at 
Esbjerg er júst tað rætta 
umhvørvið til ein olju- 
granskingardepil.

Hann vísir á, at við teim- 
um ikki færri enn 160 olju- 
og ffálandafyritøkunum, 
sum húsast í Esbjerg, ber 
illa til at fáa betri karmar 
um eitt samstarv millum 
tað ástøðiliga og tað prakt- 
iska.

-  Nógv sløg av gransking

krevja, at tey lesandi gera 
verkætlanir í tøttum sam- 
starvi við viðkomandi 
vinnugrein, eins og tað er 
upplagt at brúka gestalær- 
ararar úr vinnulívinum. 
Royndir vísa, at hetta slagið 
av samstarvi og samskifti 
hevur eina røð av fyri- 
munum, tá tað ræður um 
gransking innan vinnulívið, 
sigur Tom L. Nielsen.

Sjálvur sær hann fyri sær 
ein depil við eini 15 starvs- 
fólkum og eini fíggjarætlan 
á umleið 20 milliónir árliga. 
í fyrsta umfari.

-  Sjálvt um olja og gass 
enn hevur eina ffamtíð, 
røkka okkara ætlanir innan 
orkugransking longur. 
Vind- og alduorka fara utt- 
an iva at hava ein týðandi 
leiklut komandi árini, og tí 
eiga vit longu nú at vísa, at 
Danmark eisini her kann 
ganga á odda innan nýggju 
tøknina, sum hesar orku- 
keldur fara at krevja, sigur 
Tom L. Nielsen, stjóri á 
vinnudeildini í Esbjerg 
kommunu.

mailto:anna@sosialurin.fo
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Esbjerj
í rtað 

rætta
valið
At tað var rætt av 
Smyril Line at lata 
Norrønu sigla upp 
á Esbjerg uttan fyri 
summarsiglingina 
sæst á bæði ferða- 
fólkatalinum og 
farmanøgdini, og 
vánirnar eru góðar

F E R Ð A S A M B A N P
Árni Joensen 
arni@sosialurin.fo

Smyril Line og Norrøna 
Hava notið gott av, at 
Esbjerg er nærri evropeiska 
meginlandinum enn Hanst- 
hohn, og Peter Holm, stjóri, 
er heldur ikki í iva um, at 
leiðslan tók ta røttu avgerð- 
ina, tá hon valdi at lata 
skipið sigla upp á Esbjerg 
heldur enn Hanstholm uttan 
fyri sjálva summarsigling- 
ina.

-  Esbjerg er við til at 
leingja ferðamannatíðina, 
og vit hava havt rættiliga 
fitt av ferðafólki hesa tíð- 
ina, sigur Peter Holm við 
Sosialin. Hann sigur, at ser- 
liga nógvir týskarar hava 
siglt við Norrønu hesar 
mánaðimar, og er tað 
ivaleyst ein avleiðing av, at 
Esbjerg er bara ein tíma ffá 
týska markinum. Ein onnur 
broyting hevur verioð, at 

. felagið hevur selt væl fleiri 
av teimum dýraru ferða- 
seðlunum í vár enn undan- 
farin ár.

Enn er ov tíðliga at siga, 
hvussu broytingin ffá Es- 
bjerg til Hanstholm ávirkar 
siglingina upp á ísland, 
men Peter Holm vísir á, at í 
síðstu viku vóru 450 
ferðafólk við Norrønu úr 
íslandi, og tað er gott hesa 
tíðina á árinum. Tað sama 
er at siga um túrin av 
Havnini til Esbjerg í síðstu 
viku, tí tá vóru næstan 900 
ferðafólk við, og tað er 
eisini nógv um hálvan mai.

Gera terminal
Tað er einki at taka seg aft-

ur í, at sum samferðsluhavn 
er havnin í Esbjerg munandi 
betur egnað enn havnin í 
Hanstholm. Tey, sum hava 
roynt báðar, vita, at eitt nú 
er munur á innsiglingini, og 
tað hevur eisini verið við- 
virkandi. til, at Norrøna 
hevur ikki havt eina einastu 
avlýsing á rutuni til Esbjerg 
orsakað av veðri.

Men alt er ikki líka jaligt. 
í Esbjerg er eingin termi- 
nalur sum í Hanstholm, og 
tað er serliga óheppið fyri 
tey ferðafólkini, sum ikki 
hava bil. Tað veit leiðslan 
eisini:

-  Vit skilja fúllvæl tey, 
sum eru misnøgd við hesar 
umstøðumar, og vit hava 
eisini roynt at bøta um støð- 
una við at lata bussar flyta 
fólk til og ffá skipinum. 
Men hetta er ikki nóg gott, 
og tí arbeiða vit saman við 
havnini um at loysa tmpul- 
leikan, sigur Peter Holm.

Sambært stjóranum verð- 
ur arbeitt við at -gera ein 
terminal, og gongst sum 
ætlað verður hann helst 
klárur at taka í nýtslu í 
heyst.

Nógvur farmur
Fyri fyra árum síðani stovn- 
aðu Smyril Line og danska 
flutningsfyritøkan Blue 
Water dótturfelagið Smyril 
Blue Water, sum hevur 
farmaflutningin hjá reiða- 
rínum um hendi. Hetta er 
gjørt á tann hátt, at eftir 
avtalu við reiðaríið leigar 
flutningsfelagið alt tað tøka 
farmadeksplássið umborð á 
Norrønu á rutunum millum 
Danmark, Føroyar og Is- 
land. Tað merkir við øðrum 
orðum, at Smyril Line tekur 
sær av ferðafólkinum, með- 
an Smyril Blue Water tekur 
sær av farminum, og tað er 
ein skipan, sum hevur rigg- 
að væl, sigur stjórin í Smyril 
Blue Water, Bent Rasmus- 
sen.

-  Hetta er ein avtala, sum 
hevur gagnað báðum pørt- 
um, og sum hevur riggað 
væl, sigur hann við Sosialin.

Norrønafekk eina stórfingna móttøku, tá hon byrjaði siglingina upp á Esbjergfyri trimum mánaðum síðani
Mynd: Jan Miiller

\ Bcnt Rasmussen heldur eins og 
Pctcr Hohn. at tao hcvur verið ein 
fyrinuinur fyri Norrønu at sigla 
upp a Esbierg, ri tað hcvur givið 
stoðugari sigling
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-  Tað gongur væl hjá Smyril Line, og taðfer helst at vísa seg, at vit tóku tær røttu 
avgerðirnar, sigur Peter S. Holm, stjóri

Mynd: Sosialurin

Umleið 80 prosent av 
farminum, sum fer við 
Norrønu, verður fluttur 
millum Danmark og Føroy- 
ar. Tey seinastu 20 prosent- 
ini eru á rutuni til íslands, 
men Bent Rasmussen 
væntar, at Norrøna fer at 
fáa ein størri part av flutn- 
inginum til og úr íslandi, tá 
tey búskaparligu viður- 
skiftini har eru komin í eina 
tryggari legu.

Hvat farmi viðvíkur, er 
tað avgjørt ein fyrimunur at 
sigla upp á Esbjerg heldur 
enn Hanstholm. Stjórin á 
Smyril Blue Water sigur, at 
ein rættiliga fittur partur av

farminum fer suðureftir 
niður á meginlandið til eitt 
nú Týsklands, Niðurlond 
og Italia, og tá er Esbjerg 
ein høgligari havn enn 
Hanstholm. Harumffamt 
hevur Esbjerg bæði motor- 
veg og jambreyt.

Betri rakstur
Tey seinastu árini hevur 
Smyril Blue Water verið 
noytt at leiga eitt farmaskip 
at sigla við farmi um summ- 
arið, tí tað hevur ikki verið 
pláss fyri øllum farminum 
umborð á Norrønu í summ- 
arsiglingini. í ár slepst und-

an at leiga skip, tí nú fer 
Norrøna at sigla tvær ferðir 
um vikuna millum Dan- 
mark, Føroyar og ísland, og 
tá kann skipið flyta farmin 
eisini, sigur Bent Rasmus- 
sen og leggur afturat, at 
hetta hevur sjálvandi posi- 
tivan týdning fyri raksturin.

Tað hava onnur stig hjá 
Smyril Line eisini, og tað 
fer at síggjast aftur 1 rokn- 
skapinum fyri árið, sigur 
Peter Holm. Hann vísir á, at 
fíggjarliga var tað rætt at 
gevast við siglingini upp á 
Lerwick og Bergen, tí tað 
bar seg ikki.

-  Eg skiljui sera væl tey,

sum em von at ferðast við 
Norrønu til og úr Bergen, 
men sum mistu tann møgu- 
leikann, men vit mugu 
síggja í eyguni, at tann 
siglingin bar seg ikki, og so 
høvdu vit einki val, sigur 
Peter Holm.

-  Hetta og aðrar sparingar 
fara at síggjast aftur á úrslit- 
inum í ár, sigur stjórin, sum 
tó ikki vil siga, um avlopið 
verður størri enn tær 13 
milliónir krónumar, sum 
felagið væntaði á aðalfund- 
inum.

mailto:arni@sosialurin.fo
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Flyta stórt og smátt 
um alsun htgnmnin
Líka síðani stovn- 
anina í 1972 hevur 
Blue Water Shipping 
fingist við flutning 
fyri olju- og orku- 
ídnaðin, og umfatar 
hetta virksemið nú 
flutning um at kalla 
allan heimin

FÍ.UTWINGUR _______
Árni Joensen 
arni@sosialurin.fo

Til at samskipa virksemið 
hevur fyritøkan 49 skriv- 
stovur í 26 londum. Nógvar 
av hesum skrivstovunum 
eru í týðandi oljubýum so 
sum Aberdeen, Houston, 
Baku, Doha og Dubai, og 
høvuðssætið er í danska 
oljubýnum Esbjerg. Tað 
stóra virksemið fyri olju- 
og orkuídnaðin sæst eisini 
aftur á starvsfólkayvirlit- 
inum, sigur Thomas Bek, 
sum er stjóri á olju- og 
orkudeildini hjá Blue Water 
Shipping:

-  Av teimum 850, sum 
arbeiða hjá fyritøkuni, eru 
umleið 200 beinleiðis knýtt 
at tænastuvirkseminum fýri 
oljufeløg og aðrar tænastu- 
fyritøkur í oljuídnaðinum.

Stórt og smátt
Flumingsuppgávurnar, sum 
Blue Water Shipping átekur 
sær fyri oljuídnaðin, kunnu 
vera sera ymiskar. í summ- 
um førum er talan um at 
flyta vørur við lastbili mill- 
um eitt nú Stavanger, Es- 
bjerg og Aberdeen, og 
ræður tað um at bera skjótt 
at, verða vørurnar fluttar 
við flogfari.

Men tað eru eisini lutir, 
sum hvørki kunnu flytast 
við lastbili ella flogfari, og 
tí hevur felagið eina serliga 
deild við verkfføðingum og 
øðrum serkønum, ið hava 
tær stóru uppgávumar um 
henđi. Og tær kunnu vera 
stórar, sigur stjórin.

-Tann seinasta stóra upp- 
gávan var at flyta ein so- 
kallaðan FSO úr Singapore

til Baku við Kaspiska 
Havið. Talan var um tvær 
eindir, sum hvør vóru 133 x 
16x17 metrar, og sum vig- 
aðu 6.000 tons hvør. Har- 
afturat umfataði flutning- 
urin 13.000 rúmmetrar av 
leysum lutum, men hóast 
hesa ovurstóru rúgvuna 
gekk alt sum ætlað, og alt 
kom fram til ta ásettu tíðina, 
sigur Thomas Bek.

Eisini vindmyllur
Tey seinastu árini eru vind- 
myllur vorðnar ein altsamt 
størri partur av flutninginum 
hjá Blue Water Shipping. í 
ijør avskipaði felagið meiri 
enií 650 vindmyllur úr 
Esbjerg og útvegaði flutning 
til 200 aðrar vindmyllur.

Esbjerg er tann stóra 
vindmylluhavnin í Dan- 
mark, og tað er líkt til, at 
hon verður uppaftur størri. 
Tann stóra vinđmyllufyri- 
tøkan Siemens hevur ætl- 
anir um at byggja eina 
ovurstóra vindmylluverk- 
smiðju uttan fyri Esbjerg,

og Thomas Bek dylur ikki 
fyri, at Blue Water Shipping 
sjálvandi ætlar at bjóða sær 
til at taka sær av flutning- 
inum frá tí nýggja virk- 
inum.

Thomas Bek er stjóri á olju- og orkudeildini hjá Blue 
Water Shipping, sum hevur 200.000fermetrar av 

havnarlagnum í Esbjerg at ráða yvir 
Mynd: Blue Water Shipping

Blue Water har de seneste ár oplevet stor vækst pá Esbjerg 
Havn. Mange afvore havnerelaterede aktiviteter harfor -  

bindelse til oliebranchen eller er projektorienterede.

Travlhed pá havnen
Blue Water transporterer vindmøller til offshóre vindmøl- 
leparker i Nordsøen og mange anđre steder i verden. Vinđ 
er fremtidens energiform, og udskibningen af de store 
møller er en vigtig del af den fremtidige udvikiing pá Es- 
bjerg Havn.

Olieaktiviterne i Nordsøen og resten af verden har altid 
været et vigtigt forretningsomrade for Blue Water. Dette 
afspejler sig i Blue Waters omfattende kontórnetværk i 
større offshore-knudepunkter rundt om i verđen - et net- 
værk som giver os mulighed for at tilbyde en lang række 
serviceydelser til vore kunder.

Som internationa! shippingvirksomhed, tager Blue Water 
et naturligt ansvar for sikkerhed, sundhed> miljø og kvali- 
tet - og promoverer miijøansvarlige holdninger hos vore 
medarbejdere.
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Sum hollur \nðleikari i vinnulíviiium  hevnr Føtóya Banki kunn- - _ •' ' k : :
leika og kapasitet til at fremja møguleikarnar í tm i fyritøku. * '
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í 100 ár hr\mr Førova Banki vegleitt og figgjað føroyskt viimuliv 
i góðum sum ringum. Hesa tíðina hava Føroyar verið fyri ovur- . . 
stórari menning, og vit tora at siga, at Føroya Baúki hevur verid 
eiu týðaudi partur av gongđini- Hesi 100 árini hava lært okkum 
nógv, og vit eru klár til meira.
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