C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
154608 \
img_1466.jpg

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\154608\img_1466.jpg
www.oljan.fo
Jan Müller

06 - 10 - 2011

Ráðharrar ynskja oljusamvinnu
Teir báðir føroysku og grønlendsku oljumálaráðharrarnir eru samdir - teir
síggja báðir fegnir, at londini bæði finna olju í komandi boringum og teir
síggja eisini fram til størri samvinnu landanna millum á oljuøkinum. Hetta
kom fram á fundi teirra millum í Havn um dagarnar. Grønlendski
landsstýrismaðurin vitjaði í Føroyum í sambandi við stóra ferðavinnustevnu,
og í tí høpinum nýtti hann eisini høvi til at hitta føroyska starvsbróðurin,
Johan Dahl fyri at tosa um oljutilgongdina í báðum londum umframt at royna
at seta orð á møguligt samstarv og sambond á oljuvinnuøkinum. Oljan.fo hitti
teir báðar. Johan Dahl, sum í fjør sendi eina heilsan til starvsbróðurin í
Grønlandi við vón um samstarv á oljuøkinum, sigur seg vera sera nøgdan at
hava prátað við Ove Karl Berthelsen um hetta fyri londini so nýggja og stóra
økið. Vit hava nógv samstarv við Grønland, og tað hevði verið áhugavert at
samstarvað við grønlendingar á oljuøkinum eisini, eitt nú høvdu vit kunnað
latið teimum útbúgvið fólk, handverkarar oo., sum høvdu kunnað tikið sær av
ymsum uppgávum í olju- og frálandavinnuni, sum er við at koma fyri seg í
Grønlandi. Bæði londini eru í sama báti, har oljubrunnar verða boraðir fyri at
finna olju og gass. Vit hava eisini eina vitan á økjum, eitt nú á lógarøkinum,
har eg haldi vit kundu hjálpt grønlendingum, og sjálvandi hava teir eisini
ymiskt, ið vit kunnu fáa gagn av, sigur Johan Dahl. Felags søgu Og grønlendski
ráðharrin hevur somu sjónarmiðini - Vit eru altíð áhugaðir fyri samvinnu við
føroyingar, eisini á oljuøkinum. Vit hava eina felags søgu, og bæði londini eru
partur av ríkisfelagsskapinum. Vit kenna hvør annan, og vit vilja helst
samstarva við tey vit kenna. Vit eru sera opin fyri at tosa um samstarv á
oljuøkinum og síggja fegin, at føroysk virki koma til Grønlands at arbeiða, har
okkara egna vinna ikki røkkur til einsamøll. Hann leggur aftrat, at bæði
Føroyar og Grønland hava felags áhugamál í samstarvinum, ikki minst nú
londini ynskja at taka størri ábyrgd av egnum útviklingi. Mynd - Johan Dahl
og Ove Karl Berthelsen ynskja hvør øðrum góða eydnu við oljuleitingini við
vón um samstarv. Mynd - oljan.fo/Jan Müller
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