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Rætta løtan at marknaðarføra Olju-Føroyar
Vit eru komin til eitt vegamót, har tað er rætt og neyðugt at varpa ljós á og
marknaðarføra føroyska landgrunnin. Tað eru stórir møguleikar men eisini
avbjóðingar undir basaltinum í føroysku undirgrundini, og tað er hetta vit
eiga at bjóða fram fyri útlendskum oljufeløgum, segði Johan Dahl,
landsstýrismaður m.a., tá hann setti oljuráðstevnuna í Norðurlandahúsinum
týsdagin. Johan Dahl helt hetta vera røttu løtuna at varpa ljós á Atlantsmótið
og her ikki minst føroyska landgrunnin. Eisini helt hann tað vera
týdningarmikið við einum tiltrongdum orðaskifti um okkara framtíð á
oljuøkinum. Hann helt eisini heitið á ráðstevnuni Faroe Prospects moving
forward on the Atlantic Margin vera væl valt at lýsa støðuna, sum føroyska
oljuleitingin er á í løtuni. Tey seinastu 15 árini hava givið okkum týðandi innlit
og vitan. Vit vita nógv um føroyska jarðfrøði, og kanningarnar á
landgrunninum hava givið okkum týðandi upplýsingar. Vit mugu eisini
viðganga, at føroysk olju- og gassleiting er fyri stórum avbjóðingum, bæði tá
talan er um veðrið og um basaltløgini í undirgrundini. Tað eru positivir
møguleikar fyri framtíðar oljuleiting í Føroyum. Eitt nú geva nýggju
analysurnar av Marjunfundinum (varð gjørt í 2001 og frágingið, tí mett varð
ikki tá, at tað varð lønandi, red.) høvi til bjartskygni og grundarlag fyri
nýggjum kanningum. Endurskoða hugburð Í hesum sambandi endurgav Johan
Dahl, orðini niðanfyri hjá Parke A. Dickey, sum American Potential Gas
Committee seinni tók til sín: We usually find gas in new places with old ideas.
Sometimes, also, we find gas in an old place with a new idea, but we seldom
find much gas in an old place with an old idea. Several times in the past we
have thought that we were running out of gas, whereas actually we were
only running out of ideas. Hesi orðini minna okkum á, at vit onkuntíð eiga at
endurskoða okkara hugburð, sum umrødda dømi við Marjunfundinum vísir.
So hóast vit hava fingið týðandi vitan seinastu 10-15 árini, so er føroyska
undirgrundin fyri ein stóran part framvegis ókend, tá tað snýr seg um stóru
økini undir basaltinum. Tað eru so hesi sera áhugaverdu økini, sum vit í
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Føroyum skulu varpa ljós á í framtíðini, segði landsstýrismaðurin og helt fram:
Sum ein lítil tjóð, ið júst er byrjað á síni leið við leiting eftir kolvetnum, kenna
vit tað sum eina æru at hava vitjan av umboðum fyri næstu oljuframleiðandi
grannatjóðum okkara, sum vilja deila við okkum teirra drúgvu royndir á hesi
ráðstevnuni. Og hetta hevur ikki minst týdning, nú vit nærkast einum
vegamóti í oljuleitingini. Hetta merkir, at vit skulu brynja okkum út til at
marknaðarføra teir spennandi møguleikarnar, sum eru fyri oljuleiting í
Føroyum. Slík stig eru neyðug fyri at kunna varðveita áhugan og kappingina
við onnur øki. Arbeiða saman Johan Dahl vísti á, at Vinnumálaráðið og
Jarðfeingi arbeiða nú saman við eini verkætlan fyri miðvísari marknaðarføring
av landgrunninum. Hetta verður eitt týðandi stig fyri at varðveita áhugan fyri
Føroyum sum eitt lyklaøki í altjóða oljuheiminum. Henda ráðstevnan er eisini
eitt týðandi stig fyri at varpa ljós á møguleikarnar, sum Føroyar hava at vísa á.
Landsstýrismaðurin nýtti eisini høvi at takka FOIB, Føroya Oljuídnaðarbólki
fyri at skipa fyri ráðstevnuni í samstarvi við Jarðfeingi. Føroyar eru sera heftar
at fiskivinnuni. Hetta er náttúrligt, tá hugsað verður um hetta náttúrliga
tilfeingi í okkara umhvørvi. Men vit eiga ikki at undirmeta tann týdning, sum
olja og gass sum eitt annað tilfeingi, kann fáa fyri okkum. At oljufeløg so sum
Statoil, ExxonMobil, Dong, Atlantic Petroleum og OMV eru her, vísir, at
okkara tilfeingi verður ikki tagt burtur. Vit fegnast um, at hesi feløg eru her og
kann eg bert siga, at samstarvið millum tey og føroyskar myndugleikar hevur
verið sera gott.. Hóast vit enn ikki hava sæð nakrar framleiðandi brunnar, so
er eingin ivi um, at oljuvinnan longu hevur havt stóran týdning fyri føroyska
búskapin. Vit hava sæð, hvussu vinnan hevur skapt arbeiðspláss og eftirspurt
vørur og tænastur. Vit hava eisini sæð, hvussu føroysk lóggáva hevur skundað
undir hesa gongdina. Johan Dahl endaði setanarrøðu sína við at vísa á, hvussu
neyðugt tað er fyri framhaldandi búskaparligum vøkstri í Føroyum at varpa
ljós á olju- og gassvinnuna. Vit eru í ferð við at leggja til rættis eina strategi,
sum skal tryggja okkum støðuna sum eitt týðandi stað innan olju- og
gassmenning. Myndir Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum, setti
ráðstevnuna í Norðurlandahúsinum týsdagin.

