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Oljuvinnan nýbrot í føroyskari vinnu

Tað er eingin ivi um, at tað fer at verða oljuvinnan, sum fer at vera við til at 

fjøltátta tann vinnubygnað vit hava og sum er rímuliga einstáttaður. Soleiðis 

sum oljuvinnan hevur ment seg, so er hon eitt nýbrot í føroyskari vinnu í nógv 

ár, segði Marita Rasmussen, stjóri í Vinnuhúsinum á fundi í Havn nakað 

herfyri. Fundur og bóklingur Í vetur skipaði Føroya Arbeiðsgevarafelag fyri 

tiltaki í Kaffihúsinum í Vágsbotni í Havn fyri innbodnum politikarum og 

vinnulívsfólki. Í hesum sambandi varð bókin Vinnusjónarmið  Koyrið so á 

motorin løgd fram. Oljan.fo var við til tiltakið og hava vit kagað í henda lítla 

men áhugaverda bóklingin fyri at vita, hvat hann m.a sigur um kolvetni og 

eina møguliga framtíðar oljuvinnu í Føroyum. Marita Rasmussen, stjóri í 

vinnuhúsinum varð á fundinum m.a. spurd um, hvussu hon sær fyri sær eina 

framtíðar føroyska oljuvinnu sum part av vinnumenningini. Hon svaraði -  Tað 

er altumráðandi, at vit í Føroyum brúka teir møguleikar vit hava fyri at troyta 

tað verandi tilfeingið. Í sambandi við olju og oljuvinnu er eingin ivi um, at 

vinnan hevur verið ótrúliga dugnalig til at taka táttin upp og gera nýtslu av 

teimum møguleikunum, sum hava verið. Tað prógvar eisini okkara 

oljulóggáva segði Marita Rasmussen og helt fram -  Tað er eingin ivi um, at 

tað fer at verða oljuvinnan, sum fer at vera við til at fjøltátta tann 

vinnubygnað vit hava og sum er rímuliga einstáttaður. Soleiðis sum 

oljuvinnan hevur ment seg, so er hon eitt nýbrot í føroyskari vinnu í nógv ár. 

Ùr bóklinginum Vit hava blaðað í 70 síðu drúgva bóklinginum, sum Føroya 

Arbeiðsgevarafelag gav út í fjør. Har verður skotin upp ein haldgóð kós fyri 

Føroyar og spurningurin, hvørjum vit skulu liva av í framtíðini, verður reistur. 

Sum heild ein sera áhugaverdur bóklingur, ið avgjørt átti at fingið meiri 

umrøðu. Vit hava so hugt at, hvat hann sigur um kolvetni sum møguligt 

tilfeingi í føroysku undirgrundini og hava funnið hesi brotini -  Okkara tilfeingi 

eru fleiri. Vit hava okkara fiskatilfeingi í sjónum, kolvetni, firðir og náttúru 

annars. Føroyar eru ríkar í náttúrutilfeingi, og her má neyðug tilbúgving fyri 

dálking av sjóøki og firðum altíð vera klár. Inntøkur frá møguligum kolvetni 

skulu gerast eitt varandi íkast til føroyska búskapin. Møguligir 

kolvetnisúrdráttir úr føroyska landgrunninum eru eitt tilfeingi. Spurningurin 

um, hvat okkara børn skulu liva av í framtíðini er ikki bara fyri hini at svara. FA 

heldur tað vera umráðandi, at vit í Føroyum eisini seta okkum henda 

spurning. Fáa gongd á búskaparligu menningina, so vit fáa fólk at støðast og 

trívast. Vit mugu tryggja okkum, at okkara náttúrutilfeingi gevur varandi íkast 

til búskapin, og at tað ikki verður uppi ella oyðilagt. Kolvetnisúrdráttir eru 

øðrvísi í so máta, tí tað tilfeingið er avmarkað. Har er tað tó tað peningaliga 

avkastið, sum skal gerast meiri varandi. At tryggja orkutørvin, halda 

orkuprísinum niðri og at taka atlit til umhvørvið verður í heimshøpi mett at 

vera ein av stóru framtíðar avbjóðingunum. Ein framskygdur orkupolitikkur er 

somuleiðis ein stór avbjóðing fyri Føroyar. Myndir -  Frá fundinum í 

Kaffihúsinum, sum Føroya Arbeiðsgevarafelag skipaði fyri. Myndir 
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Tað er eingin ivi um, at tað fer at verða oljuvinnan, sum fer at vera við til at 

fjøltátta tann vinnubygnað vit hava og sum er rímuliga einstáttaður. Soleiðis 

sum oljuvinnan hevur ment seg, so er hon eitt nýbrot í føroyskari vinnu í nógv 
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tiltaki í Kaffihúsinum í Vágsbotni í Havn fyri innbodnum politikarum og 

vinnulívsfólki. Í hesum sambandi varð bókin Vinnusjónarmið  Koyrið so á 

motorin løgd fram. Oljan.fo var við til tiltakið og hava vit kagað í henda lítla 

men áhugaverda bóklingin fyri at vita, hvat hann m.a sigur um kolvetni og 

eina møguliga framtíðar oljuvinnu í Føroyum. Marita Rasmussen, stjóri í 

vinnuhúsinum varð á fundinum m.a. spurd um, hvussu hon sær fyri sær eina 

framtíðar føroyska oljuvinnu sum part av vinnumenningini. Hon svaraði -  Tað 

er altumráðandi, at vit í Føroyum brúka teir møguleikar vit hava fyri at troyta 

tað verandi tilfeingið. Í sambandi við olju og oljuvinnu er eingin ivi um, at 

vinnan hevur verið ótrúliga dugnalig til at taka táttin upp og gera nýtslu av 

teimum møguleikunum, sum hava verið. Tað prógvar eisini okkara 

oljulóggáva segði Marita Rasmussen og helt fram -  Tað er eingin ivi um, at 

tað fer at verða oljuvinnan, sum fer at vera við til at fjøltátta tann 

vinnubygnað vit hava og sum er rímuliga einstáttaður. Soleiðis sum 

oljuvinnan hevur ment seg, so er hon eitt nýbrot í føroyskari vinnu í nógv ár. 

Ùr bóklinginum Vit hava blaðað í 70 síðu drúgva bóklinginum, sum Føroya 

Arbeiðsgevarafelag gav út í fjør. Har verður skotin upp ein haldgóð kós fyri 

Føroyar og spurningurin, hvørjum vit skulu liva av í framtíðini, verður reistur. 

Sum heild ein sera áhugaverdur bóklingur, ið avgjørt átti at fingið meiri 

umrøðu. Vit hava so hugt at, hvat hann sigur um kolvetni sum møguligt 

tilfeingi í føroysku undirgrundini og hava funnið hesi brotini -  Okkara tilfeingi 

eru fleiri. Vit hava okkara fiskatilfeingi í sjónum, kolvetni, firðir og náttúru 

annars. Føroyar eru ríkar í náttúrutilfeingi, og her má neyðug tilbúgving fyri 

dálking av sjóøki og firðum altíð vera klár. Inntøkur frá møguligum kolvetni 

skulu gerast eitt varandi íkast til føroyska búskapin. Møguligir 

kolvetnisúrdráttir úr føroyska landgrunninum eru eitt tilfeingi. Spurningurin 

um, hvat okkara børn skulu liva av í framtíðini er ikki bara fyri hini at svara. FA 

heldur tað vera umráðandi, at vit í Føroyum eisini seta okkum henda 

spurning. Fáa gongd á búskaparligu menningina, so vit fáa fólk at støðast og 

trívast. Vit mugu tryggja okkum, at okkara náttúrutilfeingi gevur varandi íkast 

til búskapin, og at tað ikki verður uppi ella oyðilagt. Kolvetnisúrdráttir eru 

øðrvísi í so máta, tí tað tilfeingið er avmarkað. Har er tað tó tað peningaliga 

avkastið, sum skal gerast meiri varandi. At tryggja orkutørvin, halda 

orkuprísinum niðri og at taka atlit til umhvørvið verður í heimshøpi mett at 

vera ein av stóru framtíðar avbjóðingunum. Ein framskygdur orkupolitikkur er 

somuleiðis ein stór avbjóðing fyri Føroyar. Myndir -  Frá fundinum í 
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