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Jan Müller

Ovasti bretski oljustjórin til Føroya

Fái eg eina innbjóðan at vitja Føroyar og kunna føroyingar um oljuídnaðin í 

Bretlandi fari eg so avgjørt at taka av. Eg havi ongantíð verið í Føroyum, og nú 

oljuídnaðurin nærkast føroyska markinum hava vit uttan iva nógv at tosa um, 

segði stjórin í Oil & Gas UK, Malcolm Webb, tá hann helt fyrilestur um 

bretsku oljuvinnuna á árliga fundinum hjá FOÍB í London í vikuni. FOÍB, sum 

stendur fyri Føroya Oljuídnaðarbólkur, er áhugafelagið hjá oljufeløgunum, 

sum hava leitiloyvi á føroyska landgrunninum. Felagið hevur sjey limir, Statoil, 

ExxonMobil, Dong, OMV, Valiant Petroleum, Atlantic Petroleum og Faroe 

Petroleum. Stjóri í FOÍB er Jan Müller. Umframt stjóran í størsta 

vinnufelagnum í Bretlandi hevði Magne Arge, stjóri í FOIA, Føroya 

Oljuídnaðarfelag, fyrilestur um føroysku olju- og frálandavinnuna. Limirnir í 

FOÍB fingu so eisini kunning um Føroyar í dag. Føroyski sendimaðurin í 

London, Jóannes V. Hansen greiddi frá aktuellu støðuni í Føroyum. Teir báðir 

føroysku felagsskapirnir, FOÍB og FOIA, sum umboða ávikavist útlendsku 

oljufeløgini og tey føroysku feløgini, sum eru virkin í oljuvinnuni, hava tikið 

stig til samstarv við tí fyri eygað at gagna oljutilgongdini í Føroyum. Fundurin í 

London var eitt stig á leiðini. Í Bretlandi eins og í Noregi eru bæði oljufeløg og 

tær mongu veitarafyritøkurnar í oljuvinnuni í einum og sama felag. Men tá 

oljuvinnan tók seg upp fyri skjótt 50 árum síðani vóru eins og í Føroyum í dag 

tvey ymisk feløg. Stóra menningin hevur so gjørt, at hesi mongu feløg eru 

farin saman í ein felagsskap fyri harvið at standa sterkari. Á fundinum gjørdi 

Malcolm Webb, sum er máttmikil maður í Bretlandi umboðandi umleið 250 

fyritøkur við meira enn 400.000 starvsfólkum í ymsu pørtunum av 

oljuvinnuni, greitt, at nú oljuvinnan í Bretlandi otar seg longur og longur 

vestur eftir móti føroyska markinum, so áttu avgjørt at verið møguleikar fyri 

samstarvi við føroyingar. Hann tók eisini væl ímóti ynskinum hjá stjórunum í 

FOÍB og FOIA at fáa hann at vitja í Føroyum og halda almennan fyrilestur um 

bretsku oljuvinnuna í dag. Hetta kundi tá verið enn eitt stig á leiðini at skapa 

samstarv millum hesar vinnur í báðum londunum. Mynd Malcolm Webb, 

máttmiklasti stjórin í risastóru bretsku oljuvinnuni á fundi í FOÍB í London, her 

saman við Magna Arge, stjóra í FOIA.
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