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Stórur føroyskur áhugi fyri oljumessu í Norra

Enn ein oljuráðstevna og messa stendur fyri framman. Hesaferð í Noregi, og 

tað er um somu tíð, sum norska Statoil er við at bora djúpt niður í føroysku 

undirgrundina. ONS oljuframsýningin og ráðstevnan verður hildin á 

øðrumhvørjum ári í Stavanger. Føroyingar hava verið við til nógvar ONS 

messur, men tær seinastu ferðirnar hevur eingin føroyskur básur verið har. 

Nú tykist broyting at vera komin í. Eftir eina væleydnaða føroyska luttøku á 

Offshore Europe í Aberdeen í fjør er avgjørt at leiga ein bás á ONS í Stavanger 

eisini. Tað er átakið Promote Faroe Islands á uttanríkisdeildini á 

Løgmansskrivstovuni, sum stendur fyri tiltakinum. Eisini átakið Invest in The 

Faroes undir Vinnumálaráðnum gevur eina hjálpandi hond. Higartil hava so 

eini 12 virki, stovnar og kommunur teknað seg, men enn er pláss fyri fleiri 

sigur Margaretha Jacobsen, sum tekur sær av føroysku luttøkuni á ONS í ár. 

Ólavur í Geil Guttesen stendur fyri nógv av tí praktiska í sambandi við sjálvan 

básin. Føroysku luttakararnir eru hesir -  Atlantic Airways, Thor, Supply 

Service, Tórshavnar Havn, Runavíkar Havn, Atlantic Supply Base, Statoil, 

Atlantic Petroleum, Vónin, Pam Offshore og Jarðfeingi. FOÍB  Føroya 

Oljuídnaðarbólkur - verður eisini umboðað á ONS og fer m.a. at taka sær av 

tíðindaflutninginum og samskifti annars. Føroyski oljuportalurin fer at hava 

tíðindi frá ONS allar dagarnar. Pláss er framvegis fyri nøkrum luttakarum 

aftrat, men hesir skulu bera skjótt at. Teir skulu venda sær til 

uttanríkisdeildina á Løgmansskrivstovuni og senda teldupost til 

margrethaj@mfa.fo. ONS verður í døgunum frá 28. til 30. august. Farið 

verður við leiguflogfari úr Føroyum 27. august og heimaftur 31. august. Aftur 

í ár verður eisini serstakt tiltak á Bryggjuni í Stavanger, sum Tórshavnar 

Kommuna og Runavíkar Kommuna skipa fyri. Tær eru vinarbýir við Stavanger. 

Westward Ho fer at liggja við bryggju í Stavanger og tjald verður sett upp á 

bryggjuni. Har verður so sangur og annað gott. Eitt nú fer okkara frægasti 

country sangari Hallur Joensen at syngja. Johan Dahl, oljumálaráðharri verður 

so eisini partur av tí føroyska ferðalagnum.
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