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Bretski oljuídnaðurin tørvar føroyska elorku

So mikið stórar og orkukrevjandi koma framtíðar útbyggingarnar av 

oljufeltum vestan fyri Hetland at vera komandi árini, at bretski oljuídnaðurin 

nú rópar varskó. Tørvur verður á munadi meira elorku. Ikki minst 

útbyggingarnar á havbotninum í sambandi við nýggj olju- og gassfund hava 

brúk fyri munandi av elorku. Hesa orku megnar bretski heimamarknaðurin 

sum er ikki at nøkta í nóg stóran mun, og tí eru boð eftir øðrum veitarum. 

Hetta greiddi Dr Alan Owen frá Robert Gordon University Johan Dahl, 

landsstýrismanni frá, tá skotski serfrøðingurin í alternativari orku kunnaði 

landsstýrismannin um seinastu gongdina á orkuøkinum í Skotlandi. Tað hevur 

áður verið róð framundir at leggja ein elorkukaðal úr Føroyum til Hetlands og 

víðari inn á meginlandið. Hesin kundi so eisini bundið í orkuskipanina í Islandi. 

Hetta hava verið tankar men einki ítøkiligt fyriliggur. Alan Owen setti 

spurningin, um ikki føroyingar einaferð í framtíðini høvdu kunnað bjóða seg 

fram sum veitarar av elorku til oljuvinnuna á Atlantsmótinum. Oljuvinnan og 

orka Stóru útbyggingarnar av olju- og gasfeltum vestan fyri Hetlandi fara at 

seta stór krøv til elorkuveitingina, sum Bretland fer at hava torført við at liva 

upp til. Kanska var tað eitt hugskot, at føroyingar fóru at umhugsa 

møguleikan at leggja ein elkaðal millum Føroygar og Hetland og skotska 

meginlandið sigur Alan Owen, meðan ein umhugsin Johan Dahl lurtar. Her 

sipar hann til, at føroyingar hava stórar møguleikar at framleiða bæði vindð 

og sjóvarfalsorku. Johan Dahl segði við oljan.fo eftir fundin, at tað var sera 

áhugavert at hoyra um mongu verkætlanir hjá skotum við alternativari orku 

eitt nú vindmylnum og sjóvarfalsorku. Eg haldi, at hetta økið er so mikið 

týdningarmikið fyri okkum, at eg havi boðið Alan Owen og nøkrum av hansara 

fólkum at vitja í Førouyum, soleiðis at teir kunnu kunna teir stovnar og 

myndugleikar, sum hava við orkuveiting at gera um, hvat hendir í eitt nú 

Skotlandi. Her var eisini tosað um privata sektorin, hvussu man kann nøkta 

orkutørvin frá varandi orkukeldum. Fylgja við Lat okkum fylgja væl við hjá 

okkara grannum eitt nú skotum, hvussu teir ætla at menna varandi 

orkukeldur og eisini tengja hetta saman við møguleikanum eina ferð í 

framtíðini at útflyta orku sigur landsstýrismaðurin. Johan Dahl fer mikudagin 

at vera vertur, tá borgarstjórin í Aberdeen vitjar føroyska basin á oljumessuni. 

Seinni fer hann at vitja á høvuðsskrivstovuni hjá føroyska oljufelagnum Faroe 

Petroleum, har Graham Stewart og Nils Sørensen taka ímóti. Seinnapartin fer 

landsstýrismaðurin at fylgja fyrilestrum um tey stóru almennu oljufeløgini 

kring heimin. Mynd -  Johan Dahl, landsstýrismaður hittir Dr Alan Owen frá 

Robert Gordon University á oljumessuni í Aberdeen. Mynd Jan Müller
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