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Føroyar nærri fullum sjálvstýri við olju

Eitt oljufund hjá Statoil í heyst kann vera tað, sum skal til fyri, at Føroyar 

kunnu fáa fult sjálvstýri frá Danmark. Hetta skrivar norska oljublaðið 

Stavanger Aftenblad eftir at hava tosað við fleiri føroyingar, eitt nú formannin 

í Tjóðveldi, Høgna Hoydal. Lættari at loysa við olju Størsta oljublaðið í Norra, 

Stavanger Aftenblad vitjaði herfyri í Føroyum fyri at gera eina røð av greinum 

um føroysku oljuvónirnar og leitingina her - undan altjóða oljumessuni ONS í 

komandi viku. Blaðið legði út við síni fyrstu grein mánadagin, sum m.a. er ein 

samrøða við Høgna Hoydal, løgtingsmann og formann hjá Tjóðveldi. Í 

samrøðuni við norska blaðið sigur Høgni Hoydal, at hann ynskir, at Føroyar 

loysa frá Danmark og leggur aftrat, at loysingin verður lættari við olju. Í dag 

eru tað einans pengar, sum í veruleikanum binda okkum saman við Danmark. 

Allir føroyingar eru samdir um, at vit skulu hava okkara egnu skúlar og egna 

mál. Mentanarstríðið er av. Tað eru donsku pengarnir, sum eru forðingin fyri 

at fáa sjálvstýri sigur floksformaðurin og heldur fram -  Tað er eingin ivi um, at 

peningaligi stuðulin sum grundgeving fyri at vera ímóti sjálvstýri hvørvur, um 

Statoil finnur olju. Hinvegin ynskja vit ikki at blanda sjálvstýrismálið saman við 

oljuni. Høgni Hoydal heldur ikki, at føroyingar kunnu bíða eftir at gerast 

sjálvstýrandi, til teir eru vornir ríkir. Hann vísir eisini á, at fíggjarligi stuðulin úr 

Danmark er nógv minkaður seinastu árini. Blaðið sigur seg hava tosað við 

nógvar føroyingar, sum hava somu fatan sum Høgni Hoydal. Annars halda 

nógvir føroyingar tað vera best fyri eitt lítið land sum Føroyar at hava tøtt 

sambond til Danmark, men fleiri halda eisini, at hetta sjónarmið fer at standa 

veikari, um Statoil finnur olju. Stór føroysk luttøka á ONS Einar 14 føroyskar 

fyritøkur og kommunur verða við á føroyska básinum á altjóða oljumessuni í 

Stavanger, sum byrjar í næstu viku. Oljan.fo fer at greiða frá føroysku 

luttøkuni og hava reportasjur frá stóra tiltakinum, sum varir í fýra dagar. 

Mánadagin verður ein serstakur orkutoppfundur í Stavanger við 

stjórnarleiðarum úr fleiri londum og ovastum úr fleiri av stóru oljufeløgunum. 

Kaj Leo Johannessen, løgmaður og Johan Dahl, landsstýrismaður fara at 

luttaka í hesum tiltakinum saman við eitt nú svenska uttanríkisráðharranum 

og norsku uttanríkis- og oljumálaráðharunum. Eisini føroyski oljustjórin í 

Statoil, Rúni M. Hansen fer at luttaka saman við samtaksstjóranum hjá 

Statoil, Helga Lund.
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