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Føroyingar á ovastu rók í norsku oljuútbjóðingini

Hyggja vit nærri at loyvunum, sum herfyri vórðu latin á norska 

landgrunninum við føroyskum brillum, so er tað rættiliga áhugavert at bíta 

merki í, at hjá fleiri av oljufeløgunum, sum hava fingið flest loyvi, arbeiða 

føroyingar á ovastu rók. 60 loyvi í Norra Nú um dagarnar kunngjørdu norskir 

myndugleikar úrslitið av seinasta útbjóðingarumfarinum á norska 

landgrunninum. Latin vórðu 60 loyvi á einum øki uppá 21.000 km2. Av hesum 

vórðu 34 latin í Norðsjónum, 22 í Norskahavinum og fýra í Barentshavinum. 

42 av teimum 43 feløgunum, sum søktu, hava fingið loyvi. 27 av feløgunum 

hava fingið leiklut sum fyristøðufeløg. Hyggja vit nærri at loyvunum við 

føroyskum brillum, so er tað rættiliga áhugavert at bíta merki í, at hjá fleiri av 

oljufeløgunum, sum hava fingið flest loyvi, arbeiða føroyingar á ovastu rók. 

Statoil flest loyvi Tað mundi ikki koma óvart á, at Statoil er tað felagið, sum 

hevur fingið flestu loyvi, íalt 11. Statoil er fyristøðufelag í 8 av hesum loyvum 

og luttekur so í tveimum loyvum í Norskahavinum og í einum í Norðsjónum. 

Hesaferð søkti Statoil ikki um loyvi í Barentshavinum, har felagið longu 

frammanundan er rættiliga virkið. Fleiri føroyingar starvast í dag í Statoil, og 

ein teirra, sum er rættiliga ovarliga í altjóða Statoilskipanini, er fuglfirðingurin 

Rúni M. Hansen, ið eisini er stjóri hjá Statoil í Føroyum. Lundin og Det Norske 

Síðani er tað svenska oljufelagið Lundin, sum hevur fingið tillutað níggju loyvi. 

Har finna vit eisini ein føroying í týðandi starvi, nevniliga klaksvíkingin 

Tummas Paula í Mýri, sum stendur á odda fyri menningarvirseminum hjá 

felagnum. Fara vit so víðari, finna vit Det Norske Oljeselskab, sum hevur 

fingið níggju loyvi í norsku útbjóðingini. Har situr havnarmaðurin Teitur 

Poulsen sum fíggjarstjóri. Faroe Petroleum Loksins men ikki minst áhuga 

hevur tað fyri føroyingar, at føroyska oljufelagið Faroe Petroleum hevur fingið 

tillutað sjey leitiloyvi í Noregi. Felagið hevur skrivstovur bæði í Havn, í 

Aberdeen og í Stavanger og hevur leitiloyvi í øllum hesum londum. Við nýggju 

útbjóðingini í Norra kann sigast, at felagið hevur tikið veruligt dik á seg og er 

vorðið ein týðandi spælari á norska landgrunninum. Eisini í fleiri øðrum 

útlendskum oljufeløgum sita føroyingar í leiðslustørvum, eitt nú í donsku 

feløgunum DONG og Mærsk fyri bert at nevna tvey teirra. Gott fyri Føroyar 

Ein kann sjálvandi spyrja, hvat hesar sannroyndir hava at siga fyri Føroyar 

sum heild, nevniliga at tað finnast føroyingar í høgum størvum í oljufeløgum, 

ið hava fingið tillutað leitiloyvi í eitt nú Norra! Hetta er í fyrstu atløgu ein 

áhugaverd staðfesting. Eingin ivi er um, at hetta kann gagna Føroyum bæði 

beinleiðis og óbeinleiðis. At føroyingar eru við til at sita á ovastu rók í altjóða 

oljufeløgum, sum eru virkin í okkara grannalondum, kann gerast eitt gott 

íkast til føroyska vinnumenning sum heild uppá longri sikt. Ein kann eisini 

siga, at her er talan eitt slag av førleikamenning bæði á einum fakligum og 

menniskjansligum støði, og at henda eisini kann koma Føroyum til góða, tá og 

um ein oljuvinna tekur seg upp her í framtíðini. Hetta er so eisini við til at lata 

hurðar upp til altjóðagerðina. Hundraðtals føroyingar í hesi vinnu Aftrat 

hesum navngivnu føroyingum, sum starvast í fyrisiting og leiðslu hjá 

oljufeløgum, arbeiða hundraðtals aðrir í altjóða olju- og frálandavinnuni á so 

gott sum øllum hugsandi økjum. Tað lættir um arbeiðsloysið heima, og tað er 

við til at geva førleikar og ikki minst sambond, sum so aftur kunnu gagna 

Føroyum. Vit skulu heldur ikki gloyma tann týdning, sum nýggju netverkini 

her hava at siga  bæði her og nú og uppá longri sikt. Og so er eisini vert at 

undirstrika týdningin av, at føroyingar eiga lut í tveimum oljufeløgum, Faroe 

Petroleum og Atlantic Petroleum, sum víðka um sítt virksemi uttan fyri 

Føroyar og harvið eru við til at byggja upp førleikar og sambond, ið eisini 

kunnu koma eini føroyskari vinnumenning til góða. mynd -  Ein av 

føroyingunum, sum eru komnir upp á ovastu rók útlendskum oljufeløgum, 

Teitur Poulsen úr Havn, sum er fíggjarstjóri hjá Det Norske Oljeselskab, sum 

fekk tillutað næstflest leitiloyvi í seinastu útbjóðingini í Norra.
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Hyggja vit nærri at loyvunum, sum herfyri vórðu latin á norska 

landgrunninum við føroyskum brillum, so er tað rættiliga áhugavert at bíta 

merki í, at hjá fleiri av oljufeløgunum, sum hava fingið flest loyvi, arbeiða 

føroyingar á ovastu rók. 60 loyvi í Norra Nú um dagarnar kunngjørdu norskir 

myndugleikar úrslitið av seinasta útbjóðingarumfarinum á norska 

landgrunninum. Latin vórðu 60 loyvi á einum øki uppá 21.000 km2. Av hesum 

vórðu 34 latin í Norðsjónum, 22 í Norskahavinum og fýra í Barentshavinum. 

42 av teimum 43 feløgunum, sum søktu, hava fingið loyvi. 27 av feløgunum 

hava fingið leiklut sum fyristøðufeløg. Hyggja vit nærri at loyvunum við 

føroyskum brillum, so er tað rættiliga áhugavert at bíta merki í, at hjá fleiri av 

oljufeløgunum, sum hava fingið flest loyvi, arbeiða føroyingar á ovastu rók. 

Statoil flest loyvi Tað mundi ikki koma óvart á, at Statoil er tað felagið, sum 

hevur fingið flestu loyvi, íalt 11. Statoil er fyristøðufelag í 8 av hesum loyvum 

og luttekur so í tveimum loyvum í Norskahavinum og í einum í Norðsjónum. 

Hesaferð søkti Statoil ikki um loyvi í Barentshavinum, har felagið longu 

frammanundan er rættiliga virkið. Fleiri føroyingar starvast í dag í Statoil, og 

ein teirra, sum er rættiliga ovarliga í altjóða Statoilskipanini, er fuglfirðingurin 

Rúni M. Hansen, ið eisini er stjóri hjá Statoil í Føroyum. Lundin og Det Norske 

Síðani er tað svenska oljufelagið Lundin, sum hevur fingið tillutað níggju loyvi. 

Har finna vit eisini ein føroying í týðandi starvi, nevniliga klaksvíkingin 

Tummas Paula í Mýri, sum stendur á odda fyri menningarvirseminum hjá 

felagnum. Fara vit so víðari, finna vit Det Norske Oljeselskab, sum hevur 

fingið níggju loyvi í norsku útbjóðingini. Har situr havnarmaðurin Teitur 

Poulsen sum fíggjarstjóri. Faroe Petroleum Loksins men ikki minst áhuga 

hevur tað fyri føroyingar, at føroyska oljufelagið Faroe Petroleum hevur fingið 

tillutað sjey leitiloyvi í Noregi. Felagið hevur skrivstovur bæði í Havn, í 

Aberdeen og í Stavanger og hevur leitiloyvi í øllum hesum londum. Við nýggju 

útbjóðingini í Norra kann sigast, at felagið hevur tikið veruligt dik á seg og er 

vorðið ein týðandi spælari á norska landgrunninum. Eisini í fleiri øðrum 

útlendskum oljufeløgum sita føroyingar í leiðslustørvum, eitt nú í donsku 

feløgunum DONG og Mærsk fyri bert at nevna tvey teirra. Gott fyri Føroyar 

Ein kann sjálvandi spyrja, hvat hesar sannroyndir hava at siga fyri Føroyar 

sum heild, nevniliga at tað finnast føroyingar í høgum størvum í oljufeløgum, 

ið hava fingið tillutað leitiloyvi í eitt nú Norra! Hetta er í fyrstu atløgu ein 

áhugaverd staðfesting. Eingin ivi er um, at hetta kann gagna Føroyum bæði 

beinleiðis og óbeinleiðis. At føroyingar eru við til at sita á ovastu rók í altjóða 

oljufeløgum, sum eru virkin í okkara grannalondum, kann gerast eitt gott 

íkast til føroyska vinnumenning sum heild uppá longri sikt. Ein kann eisini 

siga, at her er talan eitt slag av førleikamenning bæði á einum fakligum og 

menniskjansligum støði, og at henda eisini kann koma Føroyum til góða, tá og 

um ein oljuvinna tekur seg upp her í framtíðini. Hetta er so eisini við til at lata 

hurðar upp til altjóðagerðina. Hundraðtals føroyingar í hesi vinnu Aftrat 

hesum navngivnu føroyingum, sum starvast í fyrisiting og leiðslu hjá 

oljufeløgum, arbeiða hundraðtals aðrir í altjóða olju- og frálandavinnuni á so 

gott sum øllum hugsandi økjum. Tað lættir um arbeiðsloysið heima, og tað er 

við til at geva førleikar og ikki minst sambond, sum so aftur kunnu gagna 

Føroyum. Vit skulu heldur ikki gloyma tann týdning, sum nýggju netverkini 

her hava at siga  bæði her og nú og uppá longri sikt. Og so er eisini vert at 

undirstrika týdningin av, at føroyingar eiga lut í tveimum oljufeløgum, Faroe 

Petroleum og Atlantic Petroleum, sum víðka um sítt virksemi uttan fyri 

Føroyar og harvið eru við til at byggja upp førleikar og sambond, ið eisini 

kunnu koma eini føroyskari vinnumenning til góða. mynd -  Ein av 

føroyingunum, sum eru komnir upp á ovastu rók útlendskum oljufeløgum, 

Teitur Poulsen úr Havn, sum er fíggjarstjóri hjá Det Norske Oljeselskab, sum 

fekk tillutað næstflest leitiloyvi í seinastu útbjóðingini í Norra.


