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Bretskur oljustjóri hugtikin av føroyskari vindorku

Tað var ikki einans olja og gass á skránni, tá fleiri týðandi útlendsk oljufólk 

vitjaðu í Føroyum fyrr í hesum mánaðinum. Eftir vælvitjaðu og væleydnaðu 

oljuráðstevnuna í Norðurlandahúsinum skipaði verturin FOÍB, Føroya 

Oljuídnaðarbólkur fyri útferð og ymsum vitjanum kring oyggjarnar. Leiðin 

gekk út í Tinganes at vitja løgmann og oljumálaráðharra, hon gekk eisini niðan 

til Føroya Tele at frætta um spennandi samstarvið við útlendsk oljufeløg, hon 

gekk til oljuútgerðarhavnina í Runavík og loksins eisini til vindmylnulundina í 

Neshaga í Eysturoynni. Har tók ein av undangongumonnunum hjá SEV, tá tað 

eitt nú snýr seg um vindorku, Terji Nielsen, ímóti og greiddi útlendsku 

oljugestunum frá hesi eini tí mest einastandandi alternativu grønu 

verkætlanini í Føroyum. Terji Nielsen greiddi gestunum frá seinastu íløgunum 

hjá SEV at seta upp vindmyllur og ynskinum hjá føroysku politisku skipanini at 

leggja størri dent á varandi orkukeldur í framtíðini, soleiðis at samfelagið 

verður minni heft at kostnðarmiklu innfluttu oljuni. Málið er m.a., at 75% av 

streymnýtsluni í 2020 skal stava frá varandi orkukeldum. Gongst sum ætlað 

fara Føroyar um ikki so mong ár at teljast millum heimsins mest framkomnu 

lond, tá talan er um at troyta varandi orkukeldur, her serstakliga vatn og vind 

men eisini sjóvarfalsorku. Hóast hesa gongd fara Føroyar framhaldandi at 

vera noyddar at innflyta olju til bæði flutning, upphiting og elframleiðslu. 

Umboð fyri bretska oljuídnaðin kundu bara hyggja samtykkjandi at til hesa 

áhugaverdu frágreiðing og rundvísan í Neshaga, tí eisini í Bretlandi verða 

gjørdar stórar íløgur í vind- og sjóvarfalsorku, um somu tíð sum landið eisini 

troytir møguleikarnar olja og gass geva. Terji Nielsen, verkætlanarleiðari hjá 

SEV, sum dugdi frábera væl at greiða útlendsku oljufólkunum frá hesum 

lutvíst nýggja og spennandi partinum av føroyskari orkumenning, kunnaði at 

enda um ætlanirnar hjá SEV at seta upp 13 nýggjar vindmyllur í Húsahaga 

nærhendis Havnini. Hesar eru ein týðandi liður í málinum at gera Føroyar til 

eitt grønt orkuland. Myndir: Malcolm Webb, ovasti oljustjórin í Bretlandi og 

umboð fyri almenna bretska Jarðfeingið, DECC og norska oljudirektotatið, 

FOÍB oo. lýða á, meðan Terji Nielsen greiðir frá um Føroyar sum vindorkuland. 
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