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Føroysk oljuvinna í brennideplinum í London

Týsdagin vóru tvær av fremstu føroysku olju- og frálandafyritøkunum í 

miðdeplinum á vælvitjaðari samkomu fyri íleggjarum, fíggjarfólki og oljufólki í 

London. Í sambandi við at landsstýrismaðurin í vinnumálum, Johan Dahl er á 

arbeiðsferð í bretska høvuðsstaðnum hevur føroyska sendistovan har lagt til 

rættis áhugaverda og fjølbroytta skrá, sum hevur til endamál at skapa áhuga 

fyri Føroyum. Umleið 25 umboð fyri íleggingar- og fíggjarstovnar og oljufeløg 

leitaðu sær á donsku sendistovuna, har føroyski sendiharrin Jóannes V. 

Hansen tók ímóti saman við Johan Dahl, landsstýrismanni. Á samkomuni nýtti 

Johan Dahl høvi til at greiða frá møguleikunum hjá útlendingum at gera íløgur 

í vinnu í Føroyum. Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum greiddi frá føroyska 

oljufelagnum, sum nú hevur skrivstovu í London eisini. Eisini stjórin í Skansi 

Offshore, Tummas Justinussen nýtti høvi til at greiða frá hesi blómandi og 

mennandi føroysku frálandafyritøkuni. Vit royndu allir at selja Føroyar so gott 

vit kunnu, sigur Johan Dahl og vísir til týdningin av at marknaðarføra Føroyar 

og føroyskar vørur og tænastur kring heimin. Hetta var so ein roynd í so 

máta. Ikki kann sigast annað enn, at her vóru nógvir góðir ambassadørar fyri 

Føroyar savnaðir. Umframt at greiða frá føroyskum vinnulívi og 

íløgumøguleikum brúkti Johan Dahl eisini høvi til at umrøða vinnu- og 

skattalóggávur. Landsstýrismaðurin nam eisini við oljuvinnuna og segði, at 

føroyingar síggja fram til at finna olju í undirgrundini í næstu framtíð. Hann 

beyð eisini útlendsku gestunum at vitja komandi oljuráðstevnuna, sum 

verður í Norðurlandahúsinum 4. juni. Landsstýrismaðurin hevði eisini høvi á 

Londonferð síni at vitja á nýggju skrivstovuni hjá Atlantic Petroleum, har Ben 

Arabo, stjóri tók ímóti og greiddi frá virkseminum har. Vitjað hevur eisini 

verið hjá IMO felagsskapinum og í Westminster, har landsstýrismaðurin hevur 

verið á fundi við Angus MacNeil, MP, formann í Føroyanevndini í bretska 

parlamentinum. Eisini hittir landsstýrismaðurin Malcolm Bell, 

landsstýrisformann í Hetlandi, meðan hann er í London. Ætlanin var eisini at 

vitja á skrivstovuni hjá Oil & Gas UK, har Johan Dahl skuldi hitta stjóran 

Malcolm Webb. Henda vitjanin varð avlýst, tá stjórin noyddist at taka sær av 

eini ráðstevnu. Men teir báðir síggjast í juni, tá bretski oljustjórin verður ein 

av høvuðsrøðarunum á oljuráðstevnu í Havn, sum Johan Dahl fer at seta. Í 

dag 1. mai verður skipað fyri flaggdagshaldi í móttøkuhølunum á 

sendistovuni, har landsstýrismaðurin fer at flyta fram røðu.
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