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Johan Dahl - 2012 kann gerast gjøgnumbrotið fyri oljuna
Við so týðandi feløgum sum Statoil og ExxonMobil og øðrum við fara vit
vónandi at síggja ítøkilig úrslit av oljuleitingini í hesum árinum. Ja kanska 2012
kann gerast gjøgnumbrotið fyri føroysku oljuleitingina. Vónríkur So vónríkur
er landsstýrismaðurin í oljumálum, Johan Dahl. Við oljan.fo sigur hann, at
umrøddu oljufeløg høvdu neyvan verið her, um tey ikki eisini høvdu jaligar
hugsanir um, hvat kann goyma seg í føroysku undirgrundini. At hesi feløg eru
í Føroyum má væl merkja, at tað finst ein framtíð á føroyska landgrunninum.
Tað vóni eg í hvussu er. Oljan í góðum hondum Johan Dahl ivast ikki í, at alt
oljumálið er í góðum hondum, tó at hann eisini alla tíðina roynir at tryggja
sær, at tilgongdin er tann rætta og í tráð við lógir og reglar. Vit hava nú í
mong ár bygt upp eina skipan og lóggávu, sum skal tryggja eina sunna og
góða tilgongd bæði fyri føroyska samfelagið og fyri oljufeløgini. Vit kunnu nú
bara líta á og vóna, at hetta árið fer at vera eitt gott ár í oljuhøpi fyri Føroyar.
Og verður nakað funnið so eri eg sjálvandi tilreiðar at tryggja, at gongdin fer
at vera til okkara fyrimun og at vit megna at avmarka ella sleppa undan
teimum møguligu negativu avleiðingunum, sum ein slík vinna kann hava við
sær. Marknaðarføra Føroyar Johan Dahl sigur víðari, at hann fer eisinin at
gera sítt til at skapa áhuga millum altjóða oljufeløg fyri Føroyaøkinum. Ì farna
skeiðnum fekk hann lógina um Open door samtykta. Henda letur upp nýggjar
dyr, soleiðis at oljufeløg, um tey bráddliga fáa áhuga fyri einum ávísum øki á
landgrunninum, kunnu leggja boð inn, uttan at hesi skula vera partur av eini
veruligari útbjóðing. Og landsstýrismaðurin ætlar við hesum í huga at halda
fram við arbeiðinum at økja um áhuga fyri Føroyaøkinum. Bæði Jarðfeingi og
fólkini í Vinnumálaráðnum hava sum aðalmál at marknaðarføra føroyska
økið. Tað vóni eg fer at geva bonus í hesum valskeiðnum. Oljan ikki nevnd í
samgonguskjalinum Tá oljan.fo spyr Johan Dahl, hvussu tað ber til, at oljan als
ikki er nevnd í samgonguskjalinum, sum landsstýrið skrivaði undir herfyri, og
um hetta ikki kann tulkast sum, at samgongan ikki raðfestir hetta økið serliga
høgt, sigur hann, at so er ikki. Eg haldi avgjørt ikki, at vit fara at raðfesta hesi
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høgt, sigur hann, at so er ikki. Eg haldi avgjørt ikki, at vit fara at raðfesta hesi
økini minni fyri tað, at tey ikki eru nevnd í sjálvum samgonguskjalinum. Eg
havi sjálvur havt sera stóran áhuga fyri júst hesum málum og sætt at siga er
júst oljan eitt av mínum hjartamálum. Eg vóni, at tann boringin , sum verður í
ár fer at vísa, at olja og gass er í føroysku undirgrundini í rakstrarverdugum
nøgdum. Vit vita eisini, heldur landsstýrismaðurin fram, at okkara
oljutilgongd er í góðum hondum hjá Jarðfeingi og Vinnumálaráðnum, og tí er
ikki neyðugt við nýggjum orðingum í einum samgonguskjali. Sjálvandi fara vit
at byggja víðari á tað, sum longu er sett út í kortið. Fegin um álítið Nú eitt ár
er farið aftur um bak og eisini eitt valskeið dylur Johan Dahl ikki fyri, at hann
er sera fegin um at vera valdur aftur til enn eitt umfar sum landsstýrismaður í
vinnumálum og harvið eisini oljumálum. Lat meg her við ársbyrjan viðganga,
at eg eri takksamur fyri, at løgmaður ynskti at halda fram við mær við sína lið
í Tinganesi í enn eitt skeið. Vinnumálini hava verið míni hjartamál og fara
framhaldandi at vera tað. Og eg fari at gera mitt besta fyri at liva upp til tað
álit, sum er víst mær. Mynd - Johan Dahl - -Oljan er eitt av mínum
hjartamálum. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller

