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Føroya Kolvetni í miðdeplinum í London

Føroyska oljufelagið Faroe Petroleum verður í miðdeplinum í bretska 

høvuðsstaðnum í dag, tá umleið 100 umboð fyri oljufeløg, myndugleikar og 

fjølmiðlar verða savnað á donsku sendistovuni. Undir heitinum Leiting í Arktis  

avbjóðingar og møguleikar hevur Faroe Petroleum sett bæði útlendingum og 

føroyingum stevnu at umrøða nøkur av teimum mest týðandi málunum í 

altjóða oljuvirksemi í løtuni, har serligt fokus verður sett á arktiska økið, sum 

er eitt av framtíðar kjarnuøkjunum í heiminum, tá talan er um at finna 

nýggjar goymslur av olju og gassi. Tað eru nøkur ár síðani, at Faroe Petroleum 

skipaði fyri líknandi tiltaki í London. Tá vísti seg at vera stórur áhugi fyri 

føroyska oljufelagnum, og hann er ikki minni, nú oljufelagið er vaksið og 

arbeiðir í bæði Føroyum, Bretlandi og Noregi. Og felagið hevur so eisini 

Grønland sum eitt av sínum framtíðar leitiøkjum. Vertirnir til móttøkuna eru 

danski sendiharrin í London, Anne Hedensted Steffensen, stjórin í Faroe 

Petroleum, Graham Stewart og nýggi føroyski sendimaðurin í Bretlandi, 

Jóannes V. Hansen. Oljukanón framløgu Tað verður eingin minni enn ein av 

kanónunum í altjóða oljuhvørvinum, sum fer at hava høvuðsframløguna á 

tiltakinum. Tað er Donald Gautier, Wold Petroleum Project Chief hjá 

amerikanska stovninum US Geological Survey, sum fer at tosa um higartil 

fjaldu kolvetnisgoymslurnar í Arktis. Hann hevur skrivað einar 200 ritgerðir 

serstakliga um møguleikarnar at finna olju og gass í arktiska økinum. Tað var 

Donald Gautier, sum setti yvirskriftirnar í altjóða fjølmiðlunum herfyri, tá 

hann metti risastórar kolvetnisgoymslur vera í arktiska økinum, herímillum í 

Grønlandi. Faroe Petroleum, sum hevur víðkað munandi um sítt virksemi hesi 

seinastu 10 árini, hevur eisini sett kósina móti Grønlandi og stovnaði í fjør 

deild í Grønlandi við tí fyri eygað at vera partur av oljuleitingini har. Men 

felagið varð ov stutt til at fáa leitilovyi í hesum umfarinum vegna tess, at 

myndugleikarnir í Grønlandi seta so mikið stór krøv til fígging og trygd, at tað 

eru bara tey heilt stóru oljufeløgini, sum hava neyðugu orkua til tess. Men 

sum skilst hevur Faroe Petroleum ikki slept Grønlandi. Hetta er ein av 

orsøkunum til, at felagið í dag setir fokus á arktiska økið á stórari móttøku í 

London. Oljan.fo er við og fer at fylgja við, hvat hendir. Stjórarnir í Faroe 

Petroleum, Graham Stewart og Nils Sørensen fara at taka ímóti teimum 

umleið 100 innbodnu gestunum við móttøku í London í kvøld. Mynd 

oljan.fo/Jan Müller
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