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Løgmaður hitti oljufólk og politikarar í London

Tá Kaj Leo Holm Johannessen, løgmaður vitjaði í London herfyri áttu oljumál 

ein týðandi part av skránni. Umframt at vitja høvuðssæti hjá IMO og skriva 

undir seinasta part av marknaavtalu millum Føroyar og Bretland hevði 

løgmaður eisini høvi at hitta týðandi umboð fyri bretska oljuvinnu, teirra 

millum stjóran í Oil & Gas UK, Malcolm Webb. Eisini hitti løgmaður umboð 

fyri almenna bretska oljumyndugleikan DECC og umboð fyri altjóða oljufeløg. 

Lærurík vitjan Nú oljuleitingin vestan fyri Hetland nærkast føroyska markinum 

í hvørjum og útlitini fyri samvinnu komandi árini eru nógv størri varð tað 

kærkomið høvi hjá løgmanni at práta við umboð bæði fyri oljuvinnuna og 

oljumyndugleikarnar í Bretlandi. "Tað var einki minni enn ein sera lærurík og 

gevandi løta fyri meg at hitta tann máttmikla Malcolm Webb, stjóra fyri bæði 

oljufeløg og veitarar í bretsku oljuvinnuni. Hann vísti Føroyum og okkara 

oljuleiting stóran áhuga og vil fegin vera við til at knýta sambond millum 

Føroyar og Bretland á oljuøkinum. Samrøðan okkara millum vísti, at 

oljuvinnan í Bretlandi fylgir væl við, hvat hendir hjá okkum og hava tey har 

vónir um, at olja verður funnin her eisini. Bretski oljustjórin helt fyri, at 

sjálvandi er náttúran ikki soleiðis háttað, at tað bara finst olja og gass bretsku 

megin allan vegin framvið markinum. Hann helt eisini, at vit eiga at hava tol, 

tí tað er bara ein spurningur um tíð, til oljan verður funnin føroysku megin 

markið eisini.  Føroyavitjan Kaj Leo Johannessen vísir á, at nú leiting og 

útbygging vestan fyri Hetland er í støðugari menning og nú oljufeløg royna at 

finna føroysku oljuna, so fara heilt víst stórir samstarvsmøguleikar at koma 

undan kavi millum grannatjóðirnar. Hetta var tað vit tosaðu um og vil 

Malcolm Webb fegin koma á vitjan í Føroyum fyri á tann hátt at fáa gongd á 

eitt samstarv. Tað var eisini sera forvitnisligt at hitta umboð fyri DECC, sum er 

tað bretska Jarðfeingi. Og tað var áhugavert at hoyra umboð fyri Statoil 

greiða frá komandi boringini her heima. Undir vitjanini í London hevði 

føroyski sendiharrin á staðnum, Jóannes V Hansen nevniliga skipað fyri einum 

kunningartiltaki fyri løgmanni. Har greiddi Gareth Allinson, serfrøðingur hjá 

Statoil, frá komandi boring á landgrunninum, og til steðar var eisini stjórin á 

Jarðfeingi, sum umframt at hitta umboð fyri bretskar oljumyndugleikar eisini 

nýtti høvi at greiða løgmanni frá status við oljuleiting við Føroyar. Tað var 

eisini ein ikki sørt sannførdur løgmaður, Kai Leo Johannessen, sum fór avaftur 

kunningarfundinum í London um komandi boringina á landgrunninum  

sannførdur um, at hesaferð fer tað at eydnast at koma gjøgnum tjúkku 

basaltfláirnar í føroysku undirgrundini og niður á oljuberandi løg. Føroyska 

sendistovan í London hevði eisini boðið politiskum umboðum fyri Shetland, 

Orknoyggjarnar og Hebridurnar, íslendska sendiharranum, umboðum fyri 

oljufeløgini ExxonMobil, Føroya Kolvetni, Atlantic Petroleum og Statoil og 

umboðum fyri uttanríkistænastuna í Tinganesi við til døgurðan í bretska 

høvuðsstaðnum í farna mánað. Myndir -  Frá døgurðanum fyri kendum 

oljufólkum og bretskum politikarum. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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