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Føroyska undirgrundin marknaðarførast betur
Tað er ikki einans føroyskur fiskur, føroysk náttúra og føroysk mentan, sum
skulu marknaðarførast í útlandinum. Eisini føroyska undirgrundin og vónirnar
til at finna olju og gass skulu marknaðarførast. Hetta er tað málið, sum
landsstýrismaðurin í oljumálum, Johan Dahl, hevur sett sær fyri at raðfesta,
nú bert tveir avtalaðir brunnar eru eftir at bora. Tað er sera umráðandi, at vit
varðveita og økja um áhugan fyri føroyska økinum við at kunna og
marknaðarføra økið uppaftur betur og harvið seta Føroyar á olju-heimskortið,
sigur Johan Dahl við oljan.fo. Hann heldur eisini komandi oljuráðstevnuna í
Norðurlandahúsiinum vera eitt stig á leiðini at marknaðarføra undirgrundina.
Sami landsstýrismaður, sum herfyri var við til at rudda slóð fyri, at fleiri
pengar vórðu settir av til at marknaðarføra Føroyar sum ferðamannaland,
heldur, at tá talan er um eina framtíðar føroyska oljuvinnu, so eiga vit eisini
her at hugsa um marknaðarføring. Og arbeiðir hann í løtuni ítøkiliga við at
skapa umstøður fyri, at pengar kunnu setast av til kunning um og
marknaðarføring av landgrunninum sum framtíðar leitiøki. Vit mugu eisini
kunna meira um nýggja møguleikan hjá oljufeløgunum, sum er skipanin við
open door, har oljufeløg skjótari og lættari kunnu koma framat at bora á
landgrunninum. Eisini heldur hann tað hevur týdning, at vit eru meira
uppsøkjandi og fara út í heim at kunna um Føroyar á ráðstevnum ol.
Ráðstevna 4. juni í Havn Landsstýrismaðurin gleðir seg til at seta komandi
oljuráðstevnu í Norðurlandahúsinum og vónar, at hon kann vera bæði eitt
gott íkast og íblástur til, at altjóða oljufeløg venda eygunum henda vegin.
Hann vísir í hesum sambandi á sera jaligu gongdina hinumegin markið og sær
fram til at hoyra, hvat serfrøðingur í økinum vestan fyri Hetland hevur at
fortelja á oljuráðstevnuni í næsta mánað. Tað er týsdagin 4. juni, at skipað
verður fyri oljuráðsstevnu í Norðurlandahúsinum við luttøku av fleiri av
kendastu oljufólkunum í okkara grannalondum Bretlandi og Noregi. Evnið á
ráðstevnuni er leitingin á føroyska landgrunninum. Síðani verður eisini varpað
ljós á føroysku oljuvinnuna. Boraðir eru 7 brunnar, ein er ávegis og enn ein
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stendur á skránni. Vónandi verður eitt lønandi fund gjørt í næstu framtíð.
Men tað er umráðandi, at vit fáa uppaftur fleiri oljufeløg inn á landgrunnin at
leita, tí tess fleiri eygu síggja, tess greiðari mynd kunnu vit fáa av
undirgrundini. Eg síggi tí fram til hesa ráðstevnuna, sum hevur megnað at fáa
fleiri av kendastu nøvnunum innan oljuvinna í Norregi og Bretlandi at halda
fyrilestur lond, sum hava meira enn 40 ára royndir í leiting og framleiðslu, og
eg ivist ikki í, at teirra vitjan her í Føroyum, kann vera við til at seta Føroyar á
olju-heimskortið og skapa tann íblástur, sum eitt nýtt leitiøki sum okkara
hevur brúk fyri. Persónarnir, sum landsstýrismaðurin sipar til, eru ovastu
stjórarnir í bretska Oil & Gas UK, Malcolm Webb og Gro Brækken frá Norsk
Olie og Gas. Hesi feløgini umboða oljufeløgini og oljuídnaðin í londunum.
Johan Dahl heldur tað eisini vera gott, at fleiri av teimum fremstu innan
føroyska oljuleiting og oljuvinnu eru partur av ráðstevnuni, og hann sær fram
til at hoyra hesi góðu fólk geva sítt íkast til føroysku oljuframtíðina. Tað er
FOÍB, Føroya Oljuídnaðarbólkur, sum skipar fyri ráðstevnuni í tøttum
samstarvi við Jarðfeingi. Mynd Johan Dahl heldur tað hevur stóran týdning, at
vit marknaðarføra Føroyar sum leitiøki betri. Hann fer nú at finna útvegir fyri
tí. Myndatøka oljan.fo/Jan Muller.

