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Johan Dahl í Norra - Marknaðarføra leitimøguleikar í
Føroyum
At norðmenn hava stóran áhuga fyri royndunum hjá føroyingum at finna olju
kom týðuliga til sjóndar, tá Fosnavåg Shippingklub nú um dagarnar beyð
Johan Dahl, vinnu- og oljumálaráðharra á árliga limafundin at greiða frá
føroysku oljutilgongdini. Eisini íslendski uttanríkisráðharrin, Øssur
Skarphéðinsson varð boðin at tosa um Ísland og Arktis. Fundurin var í Runde
uttan fyri Fosnavåg mikudagin og møttu umleið 100 fólk umboðandi mongu
reiðaríini, ið eiga frálandaskip og onnur skip í økinum. Í framløgu síni nýtti
Johan Dahl høvi til at greiða frá føroysku oljusøguni frá byrjan og fram til í
dag, har norska Statoil stendur til at bora aftur. Landsstýrismaðurin fegnaðist
um leiklutin hjá norska Statoil í føroysku oljuletingini og segði seg vóna, at
eisini fleiri onnur oljufeløg fara at vísa leitingini her ans. Hann legði út við at
umrøða torføru samráðingarnar við danir og bretar, sum kortini endaðu við,
at føroyingar fingu rættin til ráevnini í undirgrundini og ásett eitt
miðlinjumark millum Føroyar og Bretland. Hesi úrslit løgdu neyðugu
lunnarnar undir eini oljutilgongd við lógarkørmum og kanningum av ymsum
slag og loksins boringum á landgrunninum. Hann vísti eisini á gongdina eystan
fyri markið, har bretar gjørdu stór oljufund við Hetland. Hesi fund vórðu við
til at fáa føroysku leitingina á glið. Landsstýrismaðurin fegnaðist um áhugan
hjá norska Statoil at bora við Føroyar og vísti á, at felagið í dag stendur fyri
meginpartinum av loyvunum. Johan Dahl nevndi eisini onnur týðandi
viðurskifti í oljutilgongdini so sum førleikapengarnar frá oljufeløgunum, sum
hava verið brúktir til at menna samfelagið á eitt nú útbúgvingar- og
granskingarøkinum. Hetta er týdningarmikið lið í strembanini eftir at gera
føroyskt vinnulív meira fjøltáttað. Landsstýrismaðurin vísti á, at hóast olja ikki
enn er staðfest í vinnuligum nøgdum, so hevur føroyska samfelagið ikki fingið
so lítið burturúr tilgongdini kortini. Umframt at landskassin hevur fingið
beinleiðis inntøkur, hevur oljuvinnan í Føroyum verið við til at vísa
føroyingum á vinnu- og arbeiðsmøguleikar innan hesa vinnu, og hava
føroyingar tikið av møguleikanum. Vit hava m.a. tí í dag fleiri sera dugnaligar
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vinnufyritøkur og føroyingar sum arbeiða uttanlands og vinna hundraðtals
milliónir av valuta til landið. Landsstýrismaðurin greiddi eisini norsku
áhoyrarunum frá, at Føroyar hava sett á stovn ein búskapargrunn, har
møguligir oljupengar kunnu goymast til komandi ættarlið. Samstundis legði
hann dent á, at føroyingar fara at fylgja sera væl við og stýra gongdini,
soleiðis at stórar oljuinntøkur ikki yvirupphita hetta lítla samfelagið. Verður
olju ella gass funnið við Føroyar, so fara føroyingar at seta stór krøv til feløgini
og ídnaðin, bæði hvat trygdini og umhvørvinum viðvíkur, her ikki minst um
oljan skal í land í Føroyum. Johan Dahl vísti eisini á ásetingina um kaikantin,
sum áleggur útlendskum oljufeløgum at flyta vørur oa. um føroyska jørð, tá
tað verður brúkt í oljuleitingini. Somuleiðis vísti hann á krøv til oljufeløgini, at
tey skulu taka atlit til eitt nú føroyska arbeiðsmegi og brúka føroyskar vørur
og tænastur, um tær eru kappingarførar. Hinvegin segði hann seg vóna, at
útlendsk oljufeløg fara at vísa føroyska landgrunninum ans í framtíðini eisini.
At enda vónaði hann, at tað framhaldandi fer at verða brúk fyri føroyskari
arbeiðsmegi í norsku vinnuni.

