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Seta sjøtul á oljusamvinnu millum Føroyar og Bretland

Stjórin í risastóra oljuvinnufelagnum í Bretlandi, Oil & Gas UK, Malcolm Webb 

sær fyri sær møguleikar fyri samvinnnu millum Føroyar og Bretlandi í 

framtíðini, ikki minst tá farið verður undir stórar útbyggingar nær føroyska 

markinum. Hann heldur eisini, at Føroyar eiga at kunna gera brúk av bretsku 

trygdar- og umhvørvisskipanunum, skuldi ein dálkivanlukka tikið seg upp við 

Føroyar. FOÍB fundur í London Tað er nú gott og væl eitt ár síðani at avgjørt 

varð at endurnýggja og skapa nýggjar karmar rundan um áhugafelagið hjá 

oljufeløgunum, sum leita eftir kolvetnum á føroyska landgrunninum. FOIB, 

Føroya Oljuídnaðarbólkur, sum umboðar tey sjey oljufeløgini, ið hava leiti- og 

kanningarloyvi í Føroyum, hevur meira enn 10 ár á baki og hevur til í fjør mest 

tikið sær av fyrisitingarligum uppgávum eitt nú í sambandi við 

førleikamenning. Í fjør varð so avgjørt at lata felagið meira upp og m.a. brúka 

tað sum amboð til at byggja brýr millum oljufeløgini og føroyska samfelagið, 

tað veri seg politisku skipanina, vinnulívið og almenningin. Í hesum sambandi 

varð eisini gjørt av at stuðla upp undir kunningina rundan um ta risastóru 

oljuvinnuna úti í heimi men eisini oljutilgongdina í Føroyum, sum hevur tikið 

dyk á seg seinastu árini. Dømi um hetta eru eitt nú tey bæði føroysku 

frálandareiðaríini, sum í dag er millum flaggskipini í føroyska flotanum. 

Kunning um oljuvinnu Ein av spírunum í hesi kunningartilgongd er nýggja 

heimasíðan www.oljan.fo, sum hvønn dag kunnar um føroysku 

oljutilgongdina umframt at bera tíðindi úr útlandinum, her serstakliga 

grannalondunum. Á árliga fundinum hjá FOÍB, sum varð hildin í London í 

farnu viku, varð avrátt at halda fram við at stuðla kunningini, soleiðis at 

føroyingar eitt nú verða betri ílætnir til nýggju vinnuna. Enn er einki 

rakstrarverdugt fund gjørt í Føroyum, men kortini royna tey sjey oljufeløgini, 

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

Faroe Petroleum at halda lív í leitingini. Og boringin av Brugdu 2 brunninum á 

landgrunninum er eitt ítøkiligt dømi um viljan og ynskið hjá oljufeløgunum at 

finna føroysku oljuna. Partur av arbeiðsuppgávuni hjá FOÍB er eisini at byggja 

brýr til útlandið, her eitt nú systurfeløgini hjá FOÍB og í heila tikið útlendsku 

oljuvinnuna, og henda vegin at vera við til at seta ljós á og skapa áhuga fyri 

oljuleitingini í Føroyum. Kunnaðu um Føroyar Sum partur av hesi strategi 

heitti FOÍB á stjóran í FOIA, Føroya Oljuídnaðarfelag, Magna Arge og Jóannes 

V. Hansen, føroyska umboðsmaðurin í London at halda fyrilestrar um 

oljutilgondina í Føroyum og um aktuellu støðuna annars á FOIB-fundinum í 

bretska høvuðsstaðnum. Hetta gjørdu teir báðir til UG. Umframt umboðini 

fyri oljufeløgini, sum eru við í oljuleitingini í Føroyum, lýddi eisini ein av 

teimum mest týdningarmiklu persónunum í bretsku oljuvinnuni á, nevniliga, 

stjórin í Oil & Gas UK, Malcolm Webb. Sum stjóri í Oil & Gas UK umboðar 

hann meira enn 250 vinnufyritøkur við umleið 400.000 oljuarbeiðarum av 

ymsum slag. So stóran týdning hevur hesin felagsskapurin, at tá stjórin metir 

avgerðir hjá stjórnini hava ringa ávirkan á oljuídnaðin og óhepnar fyri 

Bretland, so verður lurtað eftir honum. Stjórnin lurtar eftir Webb Tá bretska 

stjórnin í 2011 avgjørdi at skatta oljufeløgini nógv harðari hevði hon eftir 

øllum at døma ikki gáað um tær mongu risastóru útbyggingarnar, sum vórðu í 

stoypiskeiðini. Tá gjørdi Malcolm Webb bart og ávaraði stjórnina um 

avleiðingarnar. Og rætt hevði hann, tí fleiri av stóru 

útbyggingarverkætlanunum vórðu lagdar á hillina. Stjórnin, sum annars hevur 

sett sær fyri at menna oljuvinnuna, tók so fyrr í ár ávaringarnar frá eitt nú 

stjóranum í Oil & Gas UK til eftirtektar, lækkaði skattin á ávísum útbyggingum 

á djúpum vatni vestan fyri Hetland við tí úrsliti, at nú er av álvara komin 

gongd á útbyggingar eitt nú nær føroyska markinum. Nakað, sum uppá longri 

sikt kann koma at gagna føroyskari veitaravinnu eisini. Stjórnin ásannaði, at 

tað var ikki rætt at drepa hønuna, sum verpir gullegg  tvs. at taka íløguhugin 

frá oljufeløgunum. Til Føroya Malcolm Webb, sum sjálvur hevði eina gjølliga 

umrøðu av oljuídnaðinum í Bretlandi, lurtaði við stórum áhuga eftir føroysku 

framløgunum og gjørdist sætt at siga hugtikin av Føroyum, sum hann 

ongantíð hevur vitjað. Eftir eina sera gevandi løtu fyri bæði føroysku og 

útlendsku umboðini varð avrátt, at stjórin í Oil & Gas skal koma til Føroya at 

halda fyrilestur við fyrsta høvi, sum býðst. Bæði fyri at kunna føroyingar um 

bretsku oljuvinnuna men eisini fyri at fáa betri innlit í oljuídnaðin og 

samfelagið her. Eitt av málunum, sum Webb eisini fer at umrøða, tá hann 

helst í 2013 kemur til Føroya, eru møguleikarnir í nýggja partinum av 

oljuvinnuni, decommissioning, sum er niðurtøka av gomlum oljupallum. Eitt 

evni, sum er partur av oljuráðstevnuni í Runavík í komandi viku. Formaður í 

FOÍB er Nils Sørensen, stjóri í Faroe Petroleum. Stjóri í FOÍB er Jan Müller, 

sum eisini hevur ábyrgdina av tíðindunum og kunningini á www.oljan.fo. 

Myndir Frá fundinum hjá FOÍB í London, har Malcolm Webb, stjóri í Oil & GAs 

UK, Magne Arge, stjóri í FOIA og Jóannes V. Hansen, sendiharri høvdu 

framløgur. Á fundinum luttóku umboð fyri øll limafeløgini í FOÍB.
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