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Norski oljuráðharrin -  Vóni Statoil finnur føroysku oljuna

Hóast Føroyar enn ikki av álvara hava fingið pláss á altjóða 

oljulandakortinum, so er norski áhugin fyri Føroyum stórur. At norski 

vinnulívsrisin Statoil er lokomotivið í royndunum at finna oljuna í Føroyum 

hóvar væl norðmonnum og ikki minst teimum á ovastu rók. Hetta kom eitt nú 

til sjóndar, tá Johan Dahl hitti norska oljumálaráðharran í Stavanger týsdagin. 

Móttøka hjá Petoro Tað var á móttøku hjá almenna norska oljufelagnum 

Petoro, í sambandi við altjóða oljumessuna í Stavanger, at Johan Dahl, 

oljumálaráðharri fekk høvi til at heilsa uppá norska starvsbróðurin, Ola 

Borten Moe. Johan Dahl greiddi honum frá núverandi boringini á føroyska 

landgrunninum, og norski oljumálaráðharrin tyktist sera áhugaður at frætta, 

hvussu gongst hjá hesi størstu norsku fyritøkuni í Føroyum. Tað fekk hann at 

vita, nevniliga at alt gongur sum tað skal, og at tað gongur ikki so long tíð, 

áðrenn fyrstu útmeldingarnar um boringina koma. Tað er eitt gott 

útgangstøði fyri einum víðari samarbeiði millum Føroyar og Norra, um Statoil 

rakar við kolvetni í síni boring í Føroyum, sigur norski ráðharrin, sum ikki dylur 

fyri, at Statoil er ein góð fyritøka og tí ikki eitt vánaligt val, tá talan er um at 

fáa útlendsk oljufeløg til Føroya at gera íløgur. Statoil hevur víst seg at duga 

væl at finna olju og gass, og henda sannroyd kann vónandi koma Føroyum til 

góða eisini. Boðin til Føroya Tað kom væl við hjá norska ráðharranum, tá 

Johan Dahl beyð honum at vitja í Føroyum. Eg kann bara fegnast um 

møguleikan at vitja grannar okkara úti í Norðuratlantshavi, og tað vildi avgjørt 

verið eitt frálíkt høvi at vitja Føroyar, tá og um olja ella gass verður funnið. 

Ola Borten Moe vónar, at føroysku ætlaninar í sambandi við oljuleiting og alt 

tað hetta kann geva av arbeiði gerast til veruleika. Uppá fyrispurning um eitt 

lítið land sum Føroyar megnar eina so stóra vinnu sum oljuvinnuna ivast Ola 

Borten Moe ikki. Tá norðmenn hava megnað hetta, so kunnu føroyingar tað 

eisini. -Góð ráð til føroyingar, um olja verður funnin? Finnið hana nú fyrst  

seljið ikki skinnið, fyrr enn bjørnin er skotin. Gevandi dagar Johan Dahl, 

landsstýrismaður sigur í eini viðmerking til oljan.fo, at hesir báðir fyrstu 

dagarnir á oljuráðstevnuni í Stavanger hava verið sera gagnligir og gevandi 

fyri seg. Tað hevur verið ómetaliga áhugavert at hoyra um møguleikar og 

avbjóðingar í ikki bert olju- og gassvinnuni men í orkuhøpi sum heild. Tað er 

hugaligt at vita, at bæði norski stjórin í Statoil, Helge Lund og norski 

oljumálaráðharrin Ola Borton Moe fylgja væl við leitingini í Føroyum og hava 

álit á, at Statoil kann gera eitt fund, hóast váðin er stórur. Johan Dahl heldur 

tað hevur týdning, at føroyskar fyritøkur eisini vísa andlit á oljumessu í einum 

av heimsins oljuhøvuðsstaðum, Stavanger. Vit hava sæð, at slík luttøka longu 

hevur skapt sambond og sáttmálar, og skuldi tað hent, at Statoil hesaferðina 

ger eitt olju- ella gassfund, so er greitt, at ein enn størri verð liggur fyri 

framman hjá føroyskari vinnu. Myndir -  Johan Dahl, oljumálaráðharri hitti 

norska starvsbróðurin, Ola Borten Moe í Stavanger týsdagin Johan Dahl nýtti 

eisini høvi at heilsa uppá stjóran í almenna norska oljufelagnum, Petoro, Kjell 
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Petoro, í sambandi við altjóða oljumessuna í Stavanger, at Johan Dahl, 

oljumálaráðharri fekk høvi til at heilsa uppá norska starvsbróðurin, Ola 

Borten Moe. Johan Dahl greiddi honum frá núverandi boringini á føroyska 

landgrunninum, og norski oljumálaráðharrin tyktist sera áhugaður at frætta, 

hvussu gongst hjá hesi størstu norsku fyritøkuni í Føroyum. Tað fekk hann at 

vita, nevniliga at alt gongur sum tað skal, og at tað gongur ikki so long tíð, 
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útgangstøði fyri einum víðari samarbeiði millum Føroyar og Norra, um Statoil 

rakar við kolvetni í síni boring í Føroyum, sigur norski ráðharrin, sum ikki dylur 

fyri, at Statoil er ein góð fyritøka og tí ikki eitt vánaligt val, tá talan er um at 

fáa útlendsk oljufeløg til Føroya at gera íløgur. Statoil hevur víst seg at duga 

væl at finna olju og gass, og henda sannroyd kann vónandi koma Føroyum til 

góða eisini. Boðin til Føroya Tað kom væl við hjá norska ráðharranum, tá 

Johan Dahl beyð honum at vitja í Føroyum. Eg kann bara fegnast um 

møguleikan at vitja grannar okkara úti í Norðuratlantshavi, og tað vildi avgjørt 

verið eitt frálíkt høvi at vitja Føroyar, tá og um olja ella gass verður funnið. 

Ola Borten Moe vónar, at føroysku ætlaninar í sambandi við oljuleiting og alt 

tað hetta kann geva av arbeiði gerast til veruleika. Uppá fyrispurning um eitt 

lítið land sum Føroyar megnar eina so stóra vinnu sum oljuvinnuna ivast Ola 

Borten Moe ikki. Tá norðmenn hava megnað hetta, so kunnu føroyingar tað 

eisini. -Góð ráð til føroyingar, um olja verður funnin? Finnið hana nú fyrst  

seljið ikki skinnið, fyrr enn bjørnin er skotin. Gevandi dagar Johan Dahl, 

landsstýrismaður sigur í eini viðmerking til oljan.fo, at hesir báðir fyrstu 

dagarnir á oljuráðstevnuni í Stavanger hava verið sera gagnligir og gevandi 

fyri seg. Tað hevur verið ómetaliga áhugavert at hoyra um møguleikar og 

avbjóðingar í ikki bert olju- og gassvinnuni men í orkuhøpi sum heild. Tað er 

hugaligt at vita, at bæði norski stjórin í Statoil, Helge Lund og norski 

oljumálaráðharrin Ola Borton Moe fylgja væl við leitingini í Føroyum og hava 

álit á, at Statoil kann gera eitt fund, hóast váðin er stórur. Johan Dahl heldur 

tað hevur týdning, at føroyskar fyritøkur eisini vísa andlit á oljumessu í einum 

av heimsins oljuhøvuðsstaðum, Stavanger. Vit hava sæð, at slík luttøka longu 

hevur skapt sambond og sáttmálar, og skuldi tað hent, at Statoil hesaferðina 

ger eitt olju- ella gassfund, so er greitt, at ein enn størri verð liggur fyri 

framman hjá føroyskari vinnu. Myndir -  Johan Dahl, oljumálaráðharri hitti 

norska starvsbróðurin, Ola Borten Moe í Stavanger týsdagin Johan Dahl nýtti 
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