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Føroyar væl ílætnar til oljuvinnu

Ì vikuni vitjaði ovasti stjórin fyri altjóða oljuleiting hjá Statoil, Tim Dodson í 

Føroyum. Hann vitjaði eitt nú í Tinganesi og oljuútgerðarhavnina í Runavík. Í 

báðum førum var hann sera væl nøgdur - bæði við fundin við løgmann og við 

umstøðurnar í einastu útgerðarhavnini í Føroyum. Og skoðsmálið eftir 

vitjanina er , at Føroyar eru eitt sera væl skipað og vælvirkandi samfelag, sum 

við undirstøðukervi og heimaídnaði eru fyrireikað til eina oljuvinnu. Nógv 

virksemi Oljan.fo spurdi Tim Dodson, um tað fer at verða nógv arbeiði til 

føroyingar, um olja ella gass verður funnið? Tað er altíð ringt at svara slíkum 

spurningum, tí hetta veldst sjálvandi um, antin tú finnur olju ella gass. Tað 

veldst so eisini um, hvørja útbyggingarloysn tú ætlar at brúka, t.d. um tú skal 

byggja út á landi ella tú skal brúka flótandi framleiðslueindir. Her er so eisini 

spurningurin, hvør tørvur verður á útgerðarhavnum, útgerðarskipum og 

tyrluflutningi. Men man skal so avgjørt ikki undirmeta, uttan mun til hvørjar 

útbyggingarloysnir tú velur, tann tørv, sum verður á hjálpifunktiónum. Men 

lat meg undirstrika, at sjálvandi fer eitt fund og útbygging at fáa stórar 

avleiðingar fyri virksemið í Føroyum, men hvussu nógv er ringt at siga í dag. 

Undirstøðukervið og heimaídnaðurin Undir stuttu vitjanini í Føroyum gekk 

leiðin eisini til Runavíkar at síggja útgerðarhavnina har. Nú var tað bert ein 

stuttur steðgur, men eg havi varhugan av, at havnin og virksemið har riggar, 

sum tað skal. Eg havi eina góða kenslu frá hesi vitjan og kann bert siga, at har 

eisini eru góðar umstøður. So tað er sera hugaligt at síggja, at tit longu hava 

undirstøðukervið uppá pláss og ein heimaídnað, sum tænir sjóvinnuni. Hesi 

bæði eru sera góð at kunna byggja víðari á, um eitt ella fleiri fund verða 

gjørd. Góð orð til Helge Lund -Hetta er tín fyrsta vitjan í Føroyum. Stjóri tín 

Helge Lund hevur ongantíð verið her. Hvat fer tú at siga honum um tína 

Føroyavitjan, tá tit hittast aftur? Eg fari at siga honum, hvussu væl virkandi 

hetta samfelagið er - við einum væl útbygdum undirstøðukervi og síðani fari 

at at greiða honum frá tí góða og konstruktiva dialoginum eg havi havt við 

myndugleikarnar her. Í fyrra partinum av samrøðu aðrastaðni á oljan.fo sigur 

Tim Dodson, at oljuboringin á landgrunninum gongur sum ætlað, og helst 

verður okkurt at frætta um boringina um 4 til 6 vikur. Umframt Tim Dodson 

vitjaði eisini Nick Maden Senior Vice President, Exploration International og 

Carlon Gil, Senior Geologist her. Teir høvdu leiðslufund á skrivstovuni hjá 

Statoil í Havn. Mynd Kaj Leo Johannessen, løgmaður eftir fundin við ovasta 

Statoilstjóran fyri altjóða oljuleiting, Tim Dodson. Myndatøka oljan.fo/Jan 

Müller Sí eisini myndafrásøgn frá vitjanini
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