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Oljustjóri í Norðurnorra- Flytið føroysku oljuna til lands
"Tá tit finna føroysku oljuna mugu tit tryggja tykkum, at hon verður flutt til
lands í Føroyum, so hon kann geva arbeiði og virksemi." Hetta var
boðskapurin hjá Statoil stjóranum á risastóra gassvirkinum Snøhvit á Melkøya
uttan fyri Hammerfest, tá umboð fyri landsstýrið og myndugleikar vitjaðu á
básinum hjá Hammerfest kommunu á oljuráðstevnuni ONS í Norra í fjør.
Saman við umboðum fyri kommuna og vinnuna í økinum varð Johan Dahl,
landsstýrismaður kunnaður um hepnu gasstilgongdina í økinum og í
viðførinum heimaftur hevði hann góð ráð frá norðurnorsku grannunum,
hvussu Føroyar eiga at bera seg at, um olja og gass verður funnið. Umboðini
frá Hammerfest buðu sær eisini at koma til Føroya at greiða frá gongdini í
økinum, síðani olja og gass er funnið í Barentshavinum. Nú ætla tey sær eitt
stig víðari, og her hava tey fullan stuðul frá sitandi norsku stjórnini, sum
seinastu dagarnar hevur spælt út við einum vakstrarpakka, ið m.a. skal tryggja
arbeiðspláss og virksemi í Norðurnorra í kjalarvørrinum á olju- og gassfundum
í Barentshavinum. Flyta kolvetni til lands Nú olja og gass verður funnið í
nýggjum leitiøkjum í Barentshavinum er ein av stóru avbjóðingunum hjá
oljufeløgunum, antin tey skulu flyta oljuna av feltunum beinleiðis á
marknaðin ella hon fyrst skal flytast í land í Norðurnorra. Norska stjórnin,
sum júst hevur lagt fram ein vakstrarpakka, ið ásetir nýggjar skattabroytingar
fyri eitt nú oljufeløg, sær heldur enn fegin, at olja og gass, sum verður funnið í
norskum øki í Barentshavinum, verður flutt til lands fyri harvið at skapa
virksemi og arbeiði í økinum. Fyri at eggja til eina slíka gongd fara
myndugleikarnir at broyta eitt nú skattareglarnar. Hetta varð m.a. gjørt, tá
Statoil gjørdi av at flyta gassið frá Snøhvit feltinum í Barentshavinum til
Melkøya út fyri Hammerfest í Norðurnorra. Stjórnin ynskir at brúka teir
stuðulsmøguleikar, sum eru gjøgnum lóggávu at fáa somu skipanir at galda
fyri olju- og gassfelt í Barentshavinum eins og Snøhvit, fyri á tann hátt at fáa
oljufeløgini at flyta kolvetni til lands, stendur í frágreiðing frá stjórnini.
Ávirkan á lokasamfelagið Avgerðin hjá stjórnini at at brúka Snøhvit modellið
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sum eina fasta skiapn fyri økið har norðuri verður sera væl móttikin av Arvid
Jensen, sum er leiðari fyri veitingarídnaðin í Norðurnorra. Arvid var eitt av
undangongufólkunum í Snøhvit málinum og hevur í mong ár verið vitni til,
hvussu góða ávirkan Snøvhit-útbyggingin á landi hevur havt á
lokalsamfelagið. Hetta merkir, at framtíðar verkætlanir at flyta olju og gass í
land fáa teir somu avskrivingarmøguleikarnar sum Snøhvit fekk, nakað, sum
hevði avgerandi týdning fyri, at tann útbyggingin varð gjørd á landi. Hetta er
so aftur ein týðandi fortreyt fyri at stovna ídnað á landi í Norðurnorra sigur
Arvid Jensen til Petronord.no. Skipanin fer eisini at hava við sær útbygging av
infrastrukturi í Norðurnorra, sum aftur fer at gera tað lættari at byggja út felt
í Barentshavinum. Alt hetta fer at hava við sær menning á landi, og avgerð er
longu tikin um at byggja ein nýggjan flogvøll í Hammerfest. Hetta fer so at
gera Hammerfest til miðdepil fyri framtíðar oljuvirksemið í Norðurnorra.
Myndir: Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum á vitjan á básinum hjá
Hammerfest kommunu á ONS ráðstevnuni í fjør. Her saman við Petur Joensen
frá Jarðfeingi og Eriku Hayfield frá Vinnumálaráðnum og umboðum fyri
myndugleikar og vinnuna í Hammerfest. Stjórin á stóra gassvirkinum Snøvhit
á Melkøya út fyri Hammerfest mælir Johan Dahl til at skipa so fyri, at føroysk
olja og gass kemur uppá land í Føroyum eins og tey hava avrátt í
Norðurnorra. Í miðjuni Arild Jensen, leiðari fyri undirveitarararnar í økinum.
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