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Oljumálaráðharrin - Føroyingar vælkomnir til Grønlands
"Føroyingar skulu vera vælkomnir til Grønlands at hjálpa okkum at finna
oljuna og at arbeiða í sambandi við eina komandi oljuvinnu, sigur grønlendski
oljumálaráðharrin Ove Karl Berthelsen, nú hann júst hevur vitjað í Føroyum.
Her hitti hann eisini stjórarnar fyri Faroe Petroleum og Statoil. Bíða eftir tí
stóra fundinum Um oljutilgongdina í Grønlandi í løtuni sigur
landsstýrismaðurin - Vit vóna sjálvandi, at oljan verður funnin. Higartil eru
boraðir 12 brunnar í Vesturgrønlandi og ein virkin kolvetnisskipan er staðfest.
Tað er okkara vón, at eitt stórt fund gjørt innan fyri rímuliga tíð. Vit halda
eisini, at vit hava gott samstarv við tey stóru oljufeløgini, sum eru áhugað í
Grønlandi . Vit hava eisini fingið eina ráevnislógg, sum vit meta er gott
samstarvsgrundarlag við oljufeløgini og sum kann vera ein fyrimunur fyri
grønlendsk áhugamál. Ole Karl Berthelsen sigur víðari, at seinastu árini hevur
Grønland kunnað havt beinleiðis samband við stjórnir, hóast bæði uttanríkisog verjupolitikkur verður umsitin av Danmark. Vit royna á eitt nú
vinnulívsøkinum í sambandi við oljuna og námsvinnu sjálvir at taka okkum av
dialoginum við onnur lond og hava bygt upp eitt gott samstarv við fleiri
oljufeløg. Og kemur eitt oljuævintýr, so vilja vit hava tørv á at kunna
samstarva beinleiðis við grannatjóðir, sum hava áhuga í hesum parti av
heiminum, eitt nú USA og Kanada. Grønland hevur longu eitt munandi
samstarv við kanadiskar myndugleikar og fer hetta at verða víðkað nú
oljuvirksemi tekur seg upp millum londini. Eisini samvinna við USA er partur
av grønlendsku oljumenningini, nú størri og størri áhugi er fyri øllum tí
arktiska økinum. Oljugrunnur Uppá fyrispurning hvussu Grønland hevur
fyrireikað seg til eina komandi oljuvinnu sigur Ove Karl Berthelsen, at teir
longu hava skipað ein oljugrunn eftir norskum mynstri. Bara avkastið skal
brúkast og kunna setast á fíggjarlógina. Vit eru sera vitandi um, at koma
stórar inntøkur frá oljuvirkseminum, so fer tað sjálvandi at hava stóra ávirkan
á grønlenska samfelagið. Vit mugu tí ansa eftir ikki at fáa hálendsku sjúkuna,
har eitt nú inflatiónin ikki verður til at stýra. Vit fáa í dag 3 milliardir krónur í
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Avgtalan við danir sigur, at tær fyrstu 75 millionirnar frá oljuni skulu ikki
rørast men eftir tað minkar blokkurin, sum svarar til inntøkurnar Grønland
fær frá oljuni. Landsstýrismaðurin sigur víðari, at teir hava ikki gjørt ítøkiliga
ætlanir fyri útbygging av samfelagnum, tá oljan kemur upp. Verður oljan
funnin fara tað at ganga millum 5 og 10 ár til framleiðsla kann byrja. Vit fara
brúka hesa tíðina til at gera útbyggingarætlanir fyri økini, har oljan kemur
upp. Vit vita ikki enn, hvar hon verður funnin, men vit fara sjálvandi at kanna,
hvussu oljan kann ávirka bæði infrakervið og búsetingina. Gott útgangsstøði
Um møguliga samvinnu millum Føroyar og Grønland í menningini av eini
oljuvinnu vísir ráðharrin á søguliga samstarvað millum londini og heldur, at
hetta skulu vit halda fram við. Vit hava í nógvum førum eina eins
vinnulívsskipan og demokrati, eisini etniskt eru vit meinlík, og vit hava í
mongum eisini somu mentan. So vit hava eitt sera gott útgangsstøði fyri
einum samstarvi á oljuøkinum eisini. Føroysk virki skulu tí vera vælkomin til
Grønlands at arbeiða í nýggju vinnuni. Fyrimunurin er tann, at vit kenna hvør
annan longu. Og verður olja funnin í Føroyum so vóni eg eisini, at grønlenskt
vinnulív kann vera partur av tykkara menning saman við føroyingum.
Grønlendski landsstýrismaðurin viðgongur, at verður olja funnin í Grønlandi
so verður tað eisini lykilin til størri sjálvstýri. Men vit mugu ikki gloyma, at vit
mentanarliga og familjuliga hava havt eitt tætt samstarv við Danmark
gjøgnum 300 ár, og tað kvettir tú ikki bara tí tú hevur funnið olju og hevur
pengar. Eg rokni við, at gongdin verður tann, at vit fara framhaldandi at hava
eitt tætt samstarv við Danmark. Statoil og Faroe Petroleum á fundi Undir
vitjanini í Føroyum herfyri nýtti landsstýrismaðurin eisini at hitta umboð fyri
Statoil og Faroe Petroleum. Feløgini greiddi frá teirra áhuga fyri at vera partur
av oljuleitingini í Grønlandi og landsstýrismaðurin nýtti høvið til at bjóða
altjóða oljufeløgum at arbeiða í Grønlandi. Eisini greiddi hann frá teimum
grønlendsku krøvunum og ynskjunum og helt fyri, at bæði Statoil og Faroe
Petroleum eru vælkomin at vera við í leitingini. Statoil hevur longu fingið
leitiloyvi í Grønlandi, meðan Faroe Petroleum varð ov stutt í seinastu
útbjóðingini, men tað skilst, at felagið hevur ikki slept royndunum at vera við
í oljuleitingini við Grønland í framtíðini. Felagið stovnaði fjør felag í Grønlandi.
Myndir - Ole Karl Berthelsen, grønlendski landsstýrismaðurin í oljumálum
hittir stjóran í Faroe Petroleum undir vitjan í Føroyum. Ole Karl Berthelsen
vitjar grønlendska básin á ferðavinnustevnu í Havn. Grønlendski
oljumálaráðharrin uttan fyri Havnar Kirkju. Myndir - oljan.fo/Jan Müller

