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Týdning at finna olju og gass við Føroyar eisini

Vit eru fullgreið yvir, at tað fer ikki bara at hava positiva ávirkan, tá og um olja 

verður funning við Føroyar. Tað fer eisini at hava avbjóðingar við sær. Kortini 

er tað ein sannroynd, at eitt lønandi fund fer at gera, at okkara samfelag 

verður betri fyri búskaparliga, sum so aftur fer at hækka livistøðið fyri tey 

fólk, sum búleikast her, segði Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum m.a., 

tá hann setti 4. leitiráðstevnuna í Norðurlandahúsinum í morgun. Á 

ráðstevnuni, sum heldur fram í morgin, eru umleið 100 luttakarar, fyri stóran 

part úr útlondum. Vit geva Johan Dahl orðið til setanina -  Stóran týdning Vit 

eru øll greið yvir týdningin tað hevur at gera nýggj olju- gassfund. Tað hevur 

alstóran týdning okkara framtíð. Tíbetur eru tað fólk, sum arbeiða við at finna 

kolvetni í undirgrundini. Og millum hesi teljast tit, sum eru savnað her í 

Norðurlandahúsinum í dag. Eg veit ikki, hvussu tit sjálvi síggja tykkara leiklut í 

hesum høpi, men vónandi merkja tit uppiborna virðing fyri tí týdningarmikla 

arbeiði tit gera. Áhaldandi og staðiliga at økja um kunnleikan og vitanina og at 

kunna býta hesa við onnur eisini  til felags gagn. Tað hevur alstóran týdning. 

Fegin Vit eru sera fegin um, at tit hava sett tíð av til at koma til Føroya fyri at 

býta tykkara vitan við okkum og millum tykkum. Tykkum kunnugt hevur verið 

leitað eftir olju og gassi á føroyska landgrunninum í meira enn 10 ár, men 

framvegis er einki lønandi fund gjørt. Kortini vóna vit, at tað fer at henda. Og 

til tess er eisini neyðugt við fólki sum tykkum við tykkara vitan og royndum. 

Vit vóna, at tann kunning og vitan, sum fer at verða løgd fram á hesi 4. 

jarðfrøðiligu ráðstevnuni í Føroyum, fer at vera við til at varpa ljós á tær 

avbjóðingar, sum leitingin hevur við sær  til fyrimunar fyri okkum øll. Vit hava 

fingið nógv burtur úr undanfarnum ráðstevnum av hesum slag, og ein teirra 

var entá so mikið væleydnað, at hon skundaði undir eina nýggja boring á 

landgrunninum. Stóra ávirkan Johan Dahl visti á, at eitt lønandi oljufund fer 

at hava stóra ávirkan á okkara samfelag, búskaparliga, sosialt og í aðrar 

mátar. Vit eru fullgreið yvir, at tað fer ikki bara at hava positiva ávirkan, men 

eisini hava avbjóðingar við sær. Kortini er tað ein sannroynd, at eitt lønandi 

fund fer at gera, at okkara samfelag verður betri fyri búskaparliga, sum so 

aftur fer at hækka livistøðið fyri tey fólk, sum búleikast her. Tað fer eisini at 

geva føroyingum, sum búgva og arbeiða aðrastaðni, orsakað av tørvandi 

arbeiði her, møguleikan at koma heimaftur og sama kann sigast um onnur 

fólk, sum ynskja at búseta seg her. Gott fyri Føroyar Landsstýrismaðurin helt 

fyri, at oljuvirksemið higartil hevur verið gott fyri Føroyar. Tað hevur havt 

eina jaliga ávirkan á okkara búskap, men enn størri týdning hevur tað, at 

virksemið hevur verið við til at førleikamenna ídnaðin her og hevur latið upp 

fyri nýggjum møguleikum hjá heimliga ídnaðinum fyri at gerast partur av 

oljuvinnuni. Her er vert at nevna tær størstu fyritøkurnar, sum hava arbeitt í 

fiskivinnuni, men sum nú eisini eru partur av altjóða frálandavinnuni. Og at 

nevna allar teir føroyingar, sum í dag arbeiða fyri feløg í altjóða 

oljuídnaðinum. Tí vil eg fegin bjóða tykkum øllum at samstarva við okkara 

egnu jarðfrøðingar, soleiðis at vit kunnu koma eitt stig longuri á leitileiðini. Vit 

hava kanska ikki nógvar jarðfrøðingar og jarðalisfrøðingar, men teir vit hava 

eru dugnaligir og standa ikki aftanfyri aðrar, segði Johan Dahl. Myndir -  
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