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Nýggi Setursrektarin - Møguleiki fyri oljuútbúgvingum
Vit fara at fylgja væl við gongdini í oljuvinnuni, og verður hon jalig, so eru vit
altíð opin fyri at kanna møguleikarnar fyri nýggjum útbúgvingum á
Fróðskaparsetrinum, sum hava tilknýti til oljuvinnuna, sigur Sigurð í
Jákupsstovu, nýggi rektarin á Fróðskaparsetri Føroya við oljan.fo Oljan og
Setrið Mong av okkum minnast stóra oljuvirksemið við kanningum og leiting á
landgrunninum miðskeiðis í 90-unum og inn í 21. øldina. Hetta hevði m.a.
stórar jaligar avleiðingar fyri menning av hægri útbúgvingum her á landi.
Fróðskaparsetur Føroya gekk sum ikki einaferð á odda og setti út í kortið
nýggjar og spennandi útbúgvingar við tilknýti til mennari olju- og
frálandavinnuna. Oljufeløgini raðfestu eisini høgt stuðulin til nettupp
útbúgvingarð og granskingarstovnar. Nú leitingin á landgrunninum hevur
gingið seinni enn mong høvdu vónað hevur tað eisini havt sína ávirkan á
áhugan hjá ungum føroyingum at leita hesa útbúgvingarleiðina. Nú er okkurt,
sum kanska fer at venda gongdini aftur, og vit fara at síggja øktan áhuga fyri
at útbúgva seg innan hesa fyri nógvar føroyingar nýggju vinnugreinina. Um
nøkunlunda somu tíð, sum størsta íløgan nakrantíð í Føroyum
Statoilbrunnurin fyri eina milliard krónur er við at fara av bakkastokki, hevur
hægsti lærustovnurin í landinum fingið nýggja leiðslu. Og henda er ikki ein og
hvør, tá tað um olju ræður. Sjálvur hevur Sigurð í Jákupsstovu eina útbúgving
innan hesa vinnu og hevur stóran part av sínum arbeiðandi lívi verið virkin í
oljuvinnuni , bæði tí privatu og síðani eisini hjá almennu oljufyrisitingini.
Oljufeløgini ófør at stuðla Nú hann hevur arbeitt í oljuumhvørvinum soleingi,
fyrst úti í altjóða oljuverðini, síðani sum stjóri í føroysku oljufyrisitingini og
eftir tað í leiðandi starvi hjá Atlantic Petroleum spurdi oljan.fo nýggja
Setursrektaran, um hansara fortíð innan oljuna fer at fylgja honum í tí nýggja
starvinum eisini? Tað kann væl hugsast. Náttúruvísindadeildin hevur eina
útbúgving, sum eitur jarð- og havfrøði og hava tey fyrr útbúgvið føroyingar til
bacelor í oljuverkfrøði. Fleiri av teimum arbeiða í dag í altjóða oljuvinnuni. So
tað kann væl hugsast, at um áhugi er fyri tí millum næmingar, at vit taka tann
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tað kann væl hugsast, at um áhugi er fyri tí millum næmingar, at vit taka tann
táttin uppaftur. Men tað er so nakað vit fara at seta okkum niður og hyggja
uppá. Nýggi rektarin dylur heldur ikki fyri, at oljufeløgini hava verið sera jalig
mótvegis Setrinum og verið dygg at stuðla. Oljumenning og útbúgving hond í
hond -Nú vit helst fara at síggja eina vaksandi oljuvinnu í Føroyum, vildi tað
ikki verið náttúrligt, at vit eisini fara at síggja hetta aftur innan
útbúgvingartilboðini hjá Fróðskaparsetrinum? Tað vil sjálvandi vera ein
náttúrlig avleiðing. Útbúgvingar á Setrinum innan oljuvinnu tóku seg upp, tá
oljuvinnan kom til Føroya. Fólk vórðu sera spent og man metti, at tað var
tørvur á útbúgvingum við tilknýti til nýggju vinnuna tá. Síðani er hesin
minkaður eitt sindur í tráð við, at oljuleitingin í Føroyum hevur tikið drúgvari
tíð enn roknað varð við. Men her er sjálvandi ein møguleiki fyri, at
oljurelateraðar útbúgvingar verða raðfestar hægri í framtíðini, ikki minst um
oljutilgogndin verður positiv og fer at halda fram," sigur nýggi rektarin á
Fróðskaparsetri Føroya, Sigurð í Jákupsstovu við oljan.fo. (Lesið eisini í morgin
á oljan.fo grein við Hans Paula Joensen, leiðara á Náttúruvísindadeildini á
Fróðskparsetrinum - um Setrið og oljuútbúgvingar. Mynd - Sigurð í
Jàkupsstovu, nýggi rektarin á Fróðskaparsetri Føroya hevur eisini
oljuútbúgvingar í huganum, nú framtíðar útbúgvingartilboðini skulu
raðfestast, men tað er eisini tengt at , hvussu oljutilgondin verður her heima.
Sigurð í Jákupsstovu loysir av Jóan Paula Joensen, rektara. Mynd oljan.fo/Jan
Müller

