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Løgmaður umrøða oljuleiting við kinesiska forsetan

Lagnunnar speisemi verður tað - fer tað møguliga at vilja so væl til, tá Føroya 

løgmaður og kinesiski forsetin fara til døgurðaborðið saman í 

Keypmannahavn komandi fríggjakvøld  at kinesiski boripallurin Cosl Pioneer 

um somu tíð setir borin í føroysku undirgrundina. Kina og Føroyar Nú Kina er 

farið at vísa Arktis og Norðurøkjunum størri ans hevur hetta eisini vakt 

áhugan hjá Føroya løgmanni, Kaj Leo Holm Johannessen, sum ætlar at kanna, 

hvørjir møguleikar eru fyri samvinnu millum Føroyar og Kina, her eisini innan 

oljuleiting við Føroyar. Í samrøðu við útvarpið fríggjadagin segði løgmaður 

m.a., at hann er boðin við til døgurða í Keypmannahavn fríggjakvøldið 15. juni 

fyri kinesiska forsetanum, sum er á almennari vitjan í Danmark. Tað er 

kongshúsið, sum hevur boðið løgmanni og grønlendska 

landsstýrisformanninum við til døgurðan. Løgmaður sigur við útvarpið, at 

hóast einki er avtalað um samrøður millum landsstýrið og kinesarar, annað 

enn at kinverjar sjálvir hava ynskt at vitja í Føroyum at síggja, hvussu alingin 

roynist her, so ætlar hann sær eisini at taka onnur mál upp við kinesarar enn 

matvøruútflutning, nú høvi býðst. Marknaðarføra Føroyar í Kina Eg ætli mær 

at marknaðarføra Føroyar og møguleikarnar fyri føroyskum útflutningi, og 

hetta fevnir ikki bara um matvørur men eisini um møguleikan fyri oljuleiting 

og slíkum. Kinesarar eru sera upptiknir av at hyggja eftir, hvar teir kunnu gera 

íløgur og fáa fatur í rávørum, og í tí liggur eitt stórt potentiali. Útvarpið veit 

eisini at siga frá, at føroysk vinna hevur ikki fyrireikað seg til eina kinesiska 

vitjan. Rusland og Norra Hetta er ikki fyrstu ferð, at umboð fyri landsstýrið 

vilja umrøða møguleikar at fáa stórtjóðir sum Kina at vísa føroysku 

oljuleitingini ans. Hetta hendi eisini, tá Johan Dahl, landsstýrismaður í 

oljumálum fyri tíð síðani vitjaði í Moskva og hitti umboð fyri almenna russiska 

oljufelagið Gazprom. Tá varð eisini víst á møguleikan hjá útlendskum 

oljufeløgum at gera íløgur í føroyska oljuleiting. Tá norski forsætisráðharrin 

Jens Stoltenberg vitjaði í Føroyum herfyri umrøddu løgmaður og hann eisini 

møguleikarnar fyri samvinnu á oljuøkinum landanna millum. Kinesiskur pallur 

borar Nú fer so løgmaður at vita, um hann kann lata upp dyrnar fyri 

kinesiskum áhuga fyri føroyskari oljuleiting. Og hvør veit  kanska løgaður fer 

at brúka hetta einastandandi høvið at minna kinesiska forsetan á, at tað júst 

um somu tíð er ein kinesiskur boripallur, Cosl Pioneer, sum setir á føroysku 

undirgrundina í Atlantshavi, ikki so langt frá Arktis heldur. At pallurin ber 

heitið Pioneer stendur so bæði fyri tí vit føroyingar og kinverjar vilja, nevniliga 

at vera pionerar í nýggjum leitiøkjum tað veri seg við Føroyar og í Arktis. Hjá 

løgmanni at kunna lýða kinesiska forsetan í oyrað, at tað møguliga verður ein 

pallur, sum kinesarar hava bygt, ið fer at finna føroysku oljuna, er heldur ikki 

tann ringasti vinkulin at brúka fyri at koma hvørjum øðrum við og byggja brýr 

til víðari samstarv! Og tá kann løgmaður leggja aftrat, at 20 føroyskir 

handverkarar hava eisini tikið eina hond í við at gera kinesiska pallin lidnan. 

Oftani kann júst slíkt ítøkiligt kuriosum vera katalysatorurin til at kunna 

byggja upp og menna eina samvinnu. So løgmaður hevur nokk at vísa á og 

tríva i. Samstarv er longu veruleiki. Tað er bara ein spurningur um at koma 

víðari. Í løtuni eru sjey oljufeløg virkin í føroysku oljuleitingini, sum meira og 

summi minni. Hesi eru Statoil, ExxonMobil, Dong, OMV, Valiant, Faroe 

Petroleum og Atlantic Petroleum.
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