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Føroyskur oljustjóri verjir norsk áhugamál

Hann hevur roynt at gingið stillisliga við hurðunum í Føroyum, og ongantíð 

hevur hann verið frammi við vangamynd alla nøkrum líknandi. Hetta - hóast 

hann hevur sitið í týdningarmiklum álitissessum her á landi, kanska 

serstakliga í nevndararbeiðinum í BankNordik, Vónini, Tjaldri og nú í 

Bakkafrost. Umframt hetta man hann verða maðurin, sum hevur havt størstu 

ávirkan á oljuumhvørvið í Føroyum nú í nógv ár. Men tað hevur ikki gingið líka 

væl at sloppið undan fjølmiðlum uttanfyri landoddarnar. Hann er nógv 

endurgivin í norskum og øðrum altjóða miðlum seinastu tíðina. Varisliga er 

hann farin upp á tindarnar í altjóða oljufyritøkuni Statoil  sum er størsta felag 

í Norðurlondum - og í dag situr hann í altjóða leiðsluni í felagnum. Tað er 

serstakliga hansara ábyrgd fyri tí arktiska økinum, sum nú hevur vakt ans í 

altjóða pressuni. Arktis og olja Oljuframleiðsla í arktiskum øki er eitt sera 

nógv umtalað evni í løtuni. Fyri nøkrum vikum síðani mæltu politikarar bæði í 

Brüssel og enska parlamentinum til, at oljuboring í arktiska økinum skuldi 

steðgast. Hinvegin eru norðmenn heitir fyri at útvinna olju í arktiska økinum, 

og bæði norski oljumálaráðharrin og uttanríkismálaráðharrin saman við 

forsætisráðharranum Jens Stoltenberg hava umtalað evnið nógv. Mitt í 

hesum meldrinum er fuglfirðingurin Rúni M. Hansen settur at verja norsk 

áhugamál ella rættari ábyrgdarøkini hjá Statoil. Hetta hevur vakt ans í 

norskum miðlum, og nú hevur norska blaðið Teknisk Ugeblad eina 

vangamynd av fuglfirðinginum. Teknisk Ugeblad verður nógv lisið í Norra og 

hevur eitt upplag á umleið 360.000, og blaðið verður eisini nógv endurgivið 

av øðrum miðlum í Norra. Til dømis kann nevnast, at í seinastu vangamyndini 

var tað norski verjumálaráðharrin, sum var umtalaður. Reint umhvørvi í 

Føroyum Blaðið ger nógv burturúr, at Rúni M. Hansen kemur frá einum 

reinum umhvørvi í Føroyum, og nú er settur sum oddamaðurin fyri øllum 

arktiska økinum, har mótstøðan er nógv orsakað av dálkingarvandum. At sita 

á høgum rókum í Statoil er eitt stórt ábyrgdarøki. Statoil er við sínum 670 

milliardum norskum krónum í umsetningi ikki bara nógv tað størsta felagið í 

Norðanlondum, men er nummar 41 á listanum hjá Forbes yvir heimsins 

størstu feløg. Til sammetingar liggur danska A.P. Møller Mærsk sum nummar 

152 á listanum yvir heimsins størstu feløg. Statoil er eisini nógv tað virknasta 

oljufelagið í Føroyum. Í løtuni borar felagið ein brunn á føroyska 

landgrunninum. Úrslitini væntast at fyriliggja um nakrar vikur. Mynd -  Rúni 

M. Hansen her saman við Helge Lund, forstjóra í Statoil og Tim Dodson, stjóra 

fyri altjóða leiting. Myndatøka oljan.fo/Jan Muller Grein í Teknisk Ugeblad
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