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Per Sævik -  Føroyingar mugu hava ætlan fyri oljuna

Tað verður gott fyri Føroyar finna tit olju, men hyggja vit eftir einum landi við 

einans 50.000 íbúgvum, so mugu politikararnir hava eina ætlan fyri, hvat man 

vil við oljuríkidøminum. Hevur tú ikki eina slíka ætlan, so kann oljan vera 

rættiliga oyðileggjandi eitt nú fyri ídnaðin í Føroyum, sigur Per Sævik, stjóri í 

Havila, sum er partur av Supply Service í Leirvík. Gott samstarv Tá oljan.fo 

hitti norska reiðaran og vinnulívsmannin fegnaðist hann um tað samstarv, 

sum er við føroyingar -  Vit hava eitt sera konstruktivt samstarv við fólkini í 

Leirvík, sum er ment gjøgnum fleiri ár, frá fiskivinnu til frálandavinnu. Hetta 

hevur eisini fíggjarliga verið eitt skilagott samstarv, sigur norski 

vinnulívsmaðurin og heldur fram -  Framtíðin sær bjørt út, tí heimurin tørvar 

orku, og soleingi oljuprísurin er so høgur merkir tað, at tað verður virksemi í 

hesi vinnu í framtíðini, og at byggja slík skip sum Saeborg fer at tryggja, at 

man verður vinnarin í framtíðini. -Føroyar eru kendar sum fiskivinnutjóð. Er 

tað skilagott av føroyingum at gera íløgur í eitt nú frálandavinnuna? Avgjørt. Í 

heimakommunu míni í Noregi hava vit 25 fiskiskip og meira enn 100 

frálandaskip, so henda kombinatiónin við fiskiskipum og útgerðarskipum til 

oljuvinnuna er sera góð. Og júst somu møguleikar síggi eg eisini fyri mær í 

Føroyum. Per Sævik sær eisini, at samstarvið millum Havila og Supply Service 

fer at vaksa í framtíðini. Eg hitti Osmund Justinussen fyrstu ferð í 1980, tá 

hann var formaður í reiðarafelagnum og eg sjálvur var formaður í norska 

reiðarafelagnum. Vit hava havt eitt sera gott forrætningssamstarv og 

vinarlag. Ein sera góð kombinatión. Ætlan fyri oljuvinnu -Føroyingar vóna, at 

olja verður funnin her eisini. Heldur tú at tað fer at vera gott fyri Føroyar, um 

olja verður funnin? Tað verður gott fyri Føroyar finna tit olju, men hyggja vit 

eftir einum landi við einans 50.000 íbúgvum, so mugu politikararnir hava eina 

ætlan fyri, hvat man vil við oljuríkidøminum. Hevur tú ikki eina slíka ætlan, so 

kann oljan vera rættiliga oyðileggjandi eitt nú fyri ídnaðin í Føroyum.  -Er tað 

skilagott av føroyingum at brúka Noreg sum fyrimynd? Noreg hevur í nógvar 

mátar rikið ein skilagóðan oljupolitikk líka síðani fyrsta fundið varð gjørt fyri 

meira enn 40 árum síðani.  -Hava vit nóg mikið av tíð til at leggja oljupolitikkin 

til rættis, nú eingin olja enn er funnin? Tað er sera týdningarmikið, at 

politikararnir í Føroyum brúka tíðina, áðrenn oljan er funnin  tí hon verður 

funnin fyrr ella seinni  til at leggja til rættis, hvussu tú skal menna hesa 

vinnuna. Fer Statoil at finna oljuna næsta ár, so vóni eg bara, at politikararnir 

hava eina ætlan klára. Tað eiga teir í hvussu er at hava. Noreg - Føroyar -Sær 

tú møguleikar fyri samstarvi millum Føroyar og Norra, um olja verður funnin? 

Tað er greitt, at sjálvt um vit hava eina makrelkreppu beint nú  vit eru jú 

frændir og góðir grannar  so ivist eg ikki í, at Noreg eisini ynskir at samstarva, 

soleiðis at menningin verður tann besta. Hvørji ráð hevur Per Sævik til 

føroyingar, tá tað um eini framtíðar oljuvinnu ræður? Tað, sum eg síggi fer at 

hava stóran týdning fyri føroyska samfelagið, eru arbeiðsplássini, sum ein 

oljuvinna kann hava við sær. Tá er tað sera avgerandi, at myndugleikarnir 

royna at tryggja, at oljuvirksemið eisini skapar arbeiði og arbeiðspláss í 

Føroyum. Tað arbeiða umleið 1000 fólk í Havilasamtakinum. Fyritøkan eigur 

eina skipasmiðju og fiskiskip og frálandaskip umframt at hon er í øðrum 

virksemi eisini. Hon hevur meira enn 30 ár á baki. Myndir -  Per Sævik, stjóri í 

Havila í Vágsbotni Per Sævik saman við skiparanum á Havborg hjá Supply 

Service. Eyðun Elltør, fyrrverandi oljumálaráðharri hittir Per Sævik Myndir -  

oljan.fo/Jan Müller
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Tað verður gott fyri Føroyar finna tit olju, men hyggja vit eftir einum landi við 

einans 50.000 íbúgvum, so mugu politikararnir hava eina ætlan fyri, hvat man 

vil við oljuríkidøminum. Hevur tú ikki eina slíka ætlan, so kann oljan vera 

rættiliga oyðileggjandi eitt nú fyri ídnaðin í Føroyum, sigur Per Sævik, stjóri í 

Havila, sum er partur av Supply Service í Leirvík. Gott samstarv Tá oljan.fo 

hitti norska reiðaran og vinnulívsmannin fegnaðist hann um tað samstarv, 

sum er við føroyingar -  Vit hava eitt sera konstruktivt samstarv við fólkini í 

Leirvík, sum er ment gjøgnum fleiri ár, frá fiskivinnu til frálandavinnu. Hetta 

hevur eisini fíggjarliga verið eitt skilagott samstarv, sigur norski 

vinnulívsmaðurin og heldur fram -  Framtíðin sær bjørt út, tí heimurin tørvar 

orku, og soleingi oljuprísurin er so høgur merkir tað, at tað verður virksemi í 

hesi vinnu í framtíðini, og at byggja slík skip sum Saeborg fer at tryggja, at 

man verður vinnarin í framtíðini. -Føroyar eru kendar sum fiskivinnutjóð. Er 

tað skilagott av føroyingum at gera íløgur í eitt nú frálandavinnuna? Avgjørt. Í 

heimakommunu míni í Noregi hava vit 25 fiskiskip og meira enn 100 

frálandaskip, so henda kombinatiónin við fiskiskipum og útgerðarskipum til 

oljuvinnuna er sera góð. Og júst somu møguleikar síggi eg eisini fyri mær í 

Føroyum. Per Sævik sær eisini, at samstarvið millum Havila og Supply Service 

fer at vaksa í framtíðini. Eg hitti Osmund Justinussen fyrstu ferð í 1980, tá 

hann var formaður í reiðarafelagnum og eg sjálvur var formaður í norska 

reiðarafelagnum. Vit hava havt eitt sera gott forrætningssamstarv og 

vinarlag. Ein sera góð kombinatión. Ætlan fyri oljuvinnu -Føroyingar vóna, at 

olja verður funnin her eisini. Heldur tú at tað fer at vera gott fyri Føroyar, um 

olja verður funnin? Tað verður gott fyri Føroyar finna tit olju, men hyggja vit 

eftir einum landi við einans 50.000 íbúgvum, so mugu politikararnir hava eina 

ætlan fyri, hvat man vil við oljuríkidøminum. Hevur tú ikki eina slíka ætlan, so 

kann oljan vera rættiliga oyðileggjandi eitt nú fyri ídnaðin í Føroyum.  -Er tað 

skilagott av føroyingum at brúka Noreg sum fyrimynd? Noreg hevur í nógvar 

mátar rikið ein skilagóðan oljupolitikk líka síðani fyrsta fundið varð gjørt fyri 

meira enn 40 árum síðani.  -Hava vit nóg mikið av tíð til at leggja oljupolitikkin 

til rættis, nú eingin olja enn er funnin? Tað er sera týdningarmikið, at 

politikararnir í Føroyum brúka tíðina, áðrenn oljan er funnin  tí hon verður 

funnin fyrr ella seinni  til at leggja til rættis, hvussu tú skal menna hesa 

vinnuna. Fer Statoil at finna oljuna næsta ár, so vóni eg bara, at politikararnir 

hava eina ætlan klára. Tað eiga teir í hvussu er at hava. Noreg - Føroyar -Sær 

tú møguleikar fyri samstarvi millum Føroyar og Norra, um olja verður funnin? 

Tað er greitt, at sjálvt um vit hava eina makrelkreppu beint nú  vit eru jú 

frændir og góðir grannar  so ivist eg ikki í, at Noreg eisini ynskir at samstarva, 

soleiðis at menningin verður tann besta. Hvørji ráð hevur Per Sævik til 

føroyingar, tá tað um eini framtíðar oljuvinnu ræður? Tað, sum eg síggi fer at 

hava stóran týdning fyri føroyska samfelagið, eru arbeiðsplássini, sum ein 

oljuvinna kann hava við sær. Tá er tað sera avgerandi, at myndugleikarnir 

royna at tryggja, at oljuvirksemið eisini skapar arbeiði og arbeiðspláss í 

Føroyum. Tað arbeiða umleið 1000 fólk í Havilasamtakinum. Fyritøkan eigur 

eina skipasmiðju og fiskiskip og frálandaskip umframt at hon er í øðrum 

virksemi eisini. Hon hevur meira enn 30 ár á baki. Myndir -  Per Sævik, stjóri í 

Havila í Vágsbotni Per Sævik saman við skiparanum á Havborg hjá Supply 

Service. Eyðun Elltør, fyrrverandi oljumálaráðharri hittir Per Sævik Myndir -  

oljan.fo/Jan Müller


