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Nýtt á Oljuportali -  Jóla- og nýggjársheilsanir

Sum nakað spildurnýtt á oljan.fo hava føroyingar, sum arbeiða í altjóða olju- 

og frálandavinnuni nú møguleika at senda jóla- og nýggjársheilsanir heim. Tað 

er bara at senda nøkur góð orð og myndir til jan@foib.fo Oljjuportalurin sær 

eisini fegin, at føroyingar, sum eru heimanífrá hesa seinastu vikuna av 

árinum, senda okkum nøkur orð um, hvussu gongst og annars, hvussu 

gerandisdagurin tekur seg út í hesi vinnu  umframt at senda myndir frá 

arbeiðinum. Hetta verður so gjørt til søgur á oljan.fo hesa komandi vikuna. 

Nýggj høvuðsvinna Tað hevur í seinastuni fleiri ferðir verið víst á, at olju- og 

frálandavinnan eru vorðin um ikki høvuðsvinnan so ein av mest týðandi 

vinnugreinum hjá føroyingum. Mett verður at tað arbeiða væl omanfyri 1000 

føroyingar í hesum vinnum. Og talið bara økist, sohvørt sum altjóða 

oljuheimurin letur dyrnar upp fyri útbúnum og dugnaligum føroyingum. Hesir 

virka á landi og á sjógvi  á frálandaskipum av alskyns slag, umborð á bori- og 

framleiðslupallum og í oljuídnaðinum á landi fyri bert at nevna nakrar av 

mongu og fjølbroyttu vinnugreinunum innan olju- og frálandavinnuna. Stórur 

eftirspurningur og menning Tað er eitt nú stóri eftirspurningurin eftir olju og 

gassi kring allan heimin og nógva leitingin, útbyggingarnar og framleiðslan, 

sum eru við til at skapa hesi mongu nýggju arbeiðsplássini. Síðani tann 

føroyski oljuportalurin www.oljan.fo sá dagsins ljós fyri hálvum øðrum ári 

síðani er komið í ljósmála, hvussu stóran týdning olju- og frálandavinnurnar 

hava fyri skjótt túsundtals føroysk heim og harvið fyri alt tað føroyska 

samfelagið. Týdning fyri Føroyar Hesar vinnur, sum eru við til at útvega 

arbeiðspláss til føroyingar, hava tí eisini stóran týdning fyri búskapin, fyri 

mentanina og harvið fyri samleikan hjá hesi lítlu fjarskotnu og stoltu tjóð úti í 

Norðuratlantshavi, ið sum ongantíð áður roynir at fóta sær og forða fyri 

fráflyting. Kanska olju- og frálandavinnurnar kunnu gera sítt til at venda 

gongdini. Livst so spyrst. Oljuportalurin vil við hesum ynskja øllum 

føroyingum heima sum burturi eini gleðilig jól og eitt av Harranum vælsignað 

nýggjár.
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