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Fleiri oljufeløg hyggja eftir Føroyum

Í gjár undirskrivaði landsstýrið avtalu við danska oljufelagið DONG um tvey 

nýggj leitiloyvi á landgrunninum. Landsstýrismaðurin í oljumálum, Johan Dahl 

er sum vera man sera fegin um avtaluna, sum hann heldur kann vera við til at 

lata upp nýggjar hurðar til føroysku undirgrundina og til altjóða oljufeløg. 

Hetta er fantastiskt, segði landsstýrismaðurin við fjølmiðlarnar, sum vórðu 

møttir mannsterkir til tíðindafund í Tinganesi í gjár. Oljan.fo hevur fingið orð 

á landsstýrismannin, sum heldur, at nýggja "Open Door" skipanin og nú 

sáttmálin við DONG kann vera við til at seta ringar í vatnið. Tað eru longu 

fleiri oljufeløg, sum hyggja eftir føroyska økinum. Hugalig gongd -Hvønn 

týdning hevur tað fyri Føroyar at søkt er um hesi loyvi, og at tit hava latið tey? 

At leitivirksemi verður framt á okkara landgrunni er ein fyritreyt fyri, at 

kolvetni kunnu verða funnin, so tað er ógvuliga hugaligt, at nýtt, ítøkiligt 

virksemi aftur verður í hesum økinum. Tað var ógvuliga stórur áhugi fyri 

hesum økinum frá fyrstan tíð, tá farið varð undir leitivirksemi á 

landgrunninum. So har hevur verið nógv virksemi og tí er vitanin um økið 

eisini nógv størri nú, enn hon var frammanundan. -Kann tað seta ringar í 

vatnið, so eisini onnur feløg fara at søkja um Open Door øki? Tað er ikki nýtt 

fyri tey feløg, ið hava áhuga fyri hesum økinum, at okkurt sum hetta fór at 

henda. Tað er nevniliga soleiðis, at Kolvetnislógin ásetir, at tá umsókn kemur 

um leitiloyvi uttan, at alment fyrst hevur verið bjóðað út, so skal tað 

almannakunngerast, at umsókn er móttikin. So tað hava tey vitað í nakrar 

mánaðir. Vit vóna, at hetta kann verða við til at seta ringar í vatnið. Oljufeløg 

gera sjálvandi sínar egnu kanningar og sínar metingar um ymisk øki runt í 

heiminum. Men tað er eisini soleiðis, at tey fylgja við, hvat onnur gera. 

Psykologi er eisini ein partur av tí heila. Tað er tí heilt vist, at í hvussu so er 

tey feløgini, ið hyggja eftir føroyska økinum, leggja merki til hetta. -Gevur 

hetta tykkum blóð uppá tonnina, so tit fara at vera uppaftur meira virknir at 

kunna um Open Door møguleikarnar? Haldi sjálvur, at tað var skilagott at 

broyta Kolvetnislógina í 2010, so hon gjørdist meira liðilig, tá loyvi skulu 

latast. At nú úrslit hevur spurst burturúr, eri eg sera fegin um, tí hetta 

prógvar, at tað var rætt. So, jú  Open Door møguleikin er ein partur av okkara 

strategi frameftir. Minka um váðan -Hvat merkja heilt konkret hesi loyvini tit 

nú hava latið? Loyvini eru bæði latin fyri eitt samlað tíðarskeið uppá upp til 

sjey ár, ið er býtt í styttri skeið. Fyri hvørt skeið er avtalað, hvørjar 

jarðfrøðiligar kanningar, loyvishavarin skal gera. Hann kann so eftir hvørt 

skeiðið velja at lata annað ella bæði loyvini innaftur, um hann ikki heldur 

grundarlag verða fyri framhaldandi virksemi. Móti endanum av skeiðinum 

skal so støða takast til, hvørt borað verður ella ikki. So tú kanst siga, at 

loyvisskeiðið er ein gongd, har arbeitt verður við at økja um vitanina og 

harvið redusera váðan til at taka støðu til at bora. -Er tað ikki eitt sindur løgið 

at skula fara aftur til øki, sum feløgini hava slept og droppað? Nei, tað er púra 

vanligt, og tað kunnu vera ymiskar orsøkir til at fara aftur. Ein orsøk kann 

vera, at vitanin um økið er broytt jaliga vegin. Tað kann eisini vera ymiskt frá 

felag til felag, hvussu tey tulka ta vitanina, tey hava. Vit sóu t.d., at í Noregi 

var risaleiðin Johan Sverdrup funnin í fjør. Hon lá í einum øki, sum hevur verið 

kannað aftur og aftur. Tað vísir bara, at vitanin økist, og tulkingar av vitanini 

eru ymiskar. Dong stóran týdning -Er tú glaður um, at tað er júst hetta 

felagið, sum hevur søkt og fær loyvini? DONG hevur verið partur av 

leitivirkseminum í Føroyum frá fyrsta degi, og vit hava havt og hava eitt sera 

gott samstarv og samskifti við felagið. Hetta er eitt felag við sera dugnaligum 

fólki, tað hevur drúgvar royndir bæði úr Føroyum sum sagt, men eisini vestan 

fyri Hetland og aðrastaðni, so tað er ført fyri at koma við einum munagóðum 

íkasti til leiting á okkara øki. Tað eri eg sannførdur um. So jú, eg eri væl 

nøgdur. -Merkir hetta at føroysk leiting nú fær eitt skump tann rætta vegin, 

at hetta líkasum setir ferð á aftur motorin? Hetta er í sjálvum sær sera gott  

og setir saman við tí borivirksemi, ið stendur fyri framman, avgjørt jaligt ljóst 

á økið. Oljuleiting avkast til samfelagið -Hvussu ætla landsstýrið og Jarðfeingi 

at marknaðarføra landgrunnin eftir hetta? Vit eru í felag við at arbeiða við at 

leggja eina ætlan fyri, hvussu vit kunnu økja um virksemið her, tí vit eru 

sannførd um, at her eru enn nógvir møguleikar, ið ikki eru troyttir. Tað er 

ongin ivi um, at oljuvinnan gevur eitt rættiliga fitt avkast til samfelagið  bæði 

beinleiðis og óbeinleðis - so vit eiga framhaldandi at menna hesa vinnuna  og 

tí arbeiði eg fyri. -Sær tu fyri tær, at oljuheimurin fer at hyggja at føroyska 

landgrunninum við meira positivum eygum eftir, at eitt stórt oljufelag nú 

hevur søkt og fingið tvey loyvi í Føroyum? Vit vita, at tað eru fleiri feløg, ið 

hyggja eftir føroyska økinum. Harfrá og til at gerast loyvishavarar veldst um 

so nógv. Men at DONG nú hevur fingið tvey loyvi trekkir heilt vist ikki niður. -

Hava tit nakrar tankar um enn eina veruliga útbjóðing aftrat? Vit meta alla 

tíðina um, hvat rættast er at gera. Í løtuni meta vit, at Open Door skipanin er 

væl hóskandi til verandi støðu og teir tankar, vit gera okkum um næstu tíðina. 

Hvat, ið verður longri frammi, vil tíðin vísa. Vit meta, sum sagt, javnan um 

støðuna. Leitistrategi klár í heyst -Nú kinversk oljufeløg eru farin at vísa 

Íslandi og Arktis áhuga og eisini eru virkin eystan fyri føroyska markið, hvat 

hevur landsstýrið so hugsað sær - fara tit at gera miðvíst marknaðararbeiði 

fyri eisini at fáa kinesisk oljufeløg henda vegin og hvussu fara tit at fylgja upp 

vitjanini hjá Gazprom í Moskva nøkur ár herfyri? Vit arbeiða, sum nevnt, í 

løtuni við at leggja eina ætlan fyri, hvussu vit skulu fáa enn meira virksemi. Í 

hesum arbeiði hyggja vit sjálvandi eftir, hvørjir møguleikar eru. -Nær fara vit 

at síggja eina veruliga føroyska strategi fyri framtíðar leiting? Tíðliga í heyst, 

skuldu vit verið komin á mál. Statoil brunnar -Umframt hesi góðu tíðindi so 

standa tveir brunnar fyri framman, har Statoil er fyristøðufelag. Hvørjar eru 

vónirnar til hesara brunnar? "Verða tveir brunnar komandi ár, so verður tað 

eitt ár, har borivirksemi verður í føroyskum øki meginpartin av árinum. Fyri 

føroyska vinnu og fyri fokus á tað føroyska økið, meti eg, at hetta kann verða 

áhugavert. Vit fara í hvussu so er at leggja doyðin á, at føroysk vinna sleppur 

so nógv sum á nakran hátt møguligt uppí virksemið, sum verður. Føroyskar 

veitarafyritøkur hava sæð møguleikar í hesi vinnuni og hava prógvað sítt 

dugnasemi soleiðis, at hetta í dag er ein týðandi partur av føroyska 

búskapinum. Vit skulu brúka boringarnar her og virksemið her annars til at 

styrkja hesa gongdina. Her liggja sera stórir møguleikar. -Hvat væntar tú tær 

annars av boringunum hjá Statoil og øðrum feløgum næsta ár? Nú vit hava 

havt oljuvirksemi tætt at kroppinum í nøkur ár, hava vit eisini fingið eina betri 

fatan av, hvussu hendan vinnan hongur saman. Og ein partur av tí er, at vit 

vita, at tað er trupult at byrja í einum nýggjum øki  sum okkara í 

veruleikanum er í hesum høpi. Hinvegin er tað sjálvsagt sera spennandi, tá 

borað verður  tí møguleikin er jú fyri, at rakt verður við. Men hinvegin kunnu 

eisini onnur úrslit enn bara fund vera áhugaverd. Tann vitanin, ið kemur frá 

eini boring, kann hava nógv perspektiv fyri framtíðar leiting við sær. So tað 

nýtist ikki bara at vera neiligt, um fund ikki verða næsta ár. Fyri føroyska 

vinnu vóni eg, sum sagt, at hetta eisini verður áhugavert.
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Í gjár undirskrivaði landsstýrið avtalu við danska oljufelagið DONG um tvey 

nýggj leitiloyvi á landgrunninum. Landsstýrismaðurin í oljumálum, Johan Dahl 

er sum vera man sera fegin um avtaluna, sum hann heldur kann vera við til at 

lata upp nýggjar hurðar til føroysku undirgrundina og til altjóða oljufeløg. 

Hetta er fantastiskt, segði landsstýrismaðurin við fjølmiðlarnar, sum vórðu 

møttir mannsterkir til tíðindafund í Tinganesi í gjár. Oljan.fo hevur fingið orð 

á landsstýrismannin, sum heldur, at nýggja "Open Door" skipanin og nú 

sáttmálin við DONG kann vera við til at seta ringar í vatnið. Tað eru longu 

fleiri oljufeløg, sum hyggja eftir føroyska økinum. Hugalig gongd -Hvønn 

týdning hevur tað fyri Føroyar at søkt er um hesi loyvi, og at tit hava latið tey? 

At leitivirksemi verður framt á okkara landgrunni er ein fyritreyt fyri, at 

kolvetni kunnu verða funnin, so tað er ógvuliga hugaligt, at nýtt, ítøkiligt 

virksemi aftur verður í hesum økinum. Tað var ógvuliga stórur áhugi fyri 

hesum økinum frá fyrstan tíð, tá farið varð undir leitivirksemi á 

landgrunninum. So har hevur verið nógv virksemi og tí er vitanin um økið 

eisini nógv størri nú, enn hon var frammanundan. -Kann tað seta ringar í 

vatnið, so eisini onnur feløg fara at søkja um Open Door øki? Tað er ikki nýtt 

fyri tey feløg, ið hava áhuga fyri hesum økinum, at okkurt sum hetta fór at 

henda. Tað er nevniliga soleiðis, at Kolvetnislógin ásetir, at tá umsókn kemur 

um leitiloyvi uttan, at alment fyrst hevur verið bjóðað út, so skal tað 

almannakunngerast, at umsókn er móttikin. So tað hava tey vitað í nakrar 

mánaðir. Vit vóna, at hetta kann verða við til at seta ringar í vatnið. Oljufeløg 

gera sjálvandi sínar egnu kanningar og sínar metingar um ymisk øki runt í 

heiminum. Men tað er eisini soleiðis, at tey fylgja við, hvat onnur gera. 

Psykologi er eisini ein partur av tí heila. Tað er tí heilt vist, at í hvussu so er 

tey feløgini, ið hyggja eftir føroyska økinum, leggja merki til hetta. -Gevur 

hetta tykkum blóð uppá tonnina, so tit fara at vera uppaftur meira virknir at 

kunna um Open Door møguleikarnar? Haldi sjálvur, at tað var skilagott at 

broyta Kolvetnislógina í 2010, so hon gjørdist meira liðilig, tá loyvi skulu 

latast. At nú úrslit hevur spurst burturúr, eri eg sera fegin um, tí hetta 

prógvar, at tað var rætt. So, jú  Open Door møguleikin er ein partur av okkara 

strategi frameftir. Minka um váðan -Hvat merkja heilt konkret hesi loyvini tit 

nú hava latið? Loyvini eru bæði latin fyri eitt samlað tíðarskeið uppá upp til 

sjey ár, ið er býtt í styttri skeið. Fyri hvørt skeið er avtalað, hvørjar 

jarðfrøðiligar kanningar, loyvishavarin skal gera. Hann kann so eftir hvørt 

skeiðið velja at lata annað ella bæði loyvini innaftur, um hann ikki heldur 

grundarlag verða fyri framhaldandi virksemi. Móti endanum av skeiðinum 

skal so støða takast til, hvørt borað verður ella ikki. So tú kanst siga, at 

loyvisskeiðið er ein gongd, har arbeitt verður við at økja um vitanina og 

harvið redusera váðan til at taka støðu til at bora. -Er tað ikki eitt sindur løgið 

at skula fara aftur til øki, sum feløgini hava slept og droppað? Nei, tað er púra 

vanligt, og tað kunnu vera ymiskar orsøkir til at fara aftur. Ein orsøk kann 

vera, at vitanin um økið er broytt jaliga vegin. Tað kann eisini vera ymiskt frá 

felag til felag, hvussu tey tulka ta vitanina, tey hava. Vit sóu t.d., at í Noregi 

var risaleiðin Johan Sverdrup funnin í fjør. Hon lá í einum øki, sum hevur verið 

kannað aftur og aftur. Tað vísir bara, at vitanin økist, og tulkingar av vitanini 

eru ymiskar. Dong stóran týdning -Er tú glaður um, at tað er júst hetta 

felagið, sum hevur søkt og fær loyvini? DONG hevur verið partur av 

leitivirkseminum í Føroyum frá fyrsta degi, og vit hava havt og hava eitt sera 

gott samstarv og samskifti við felagið. Hetta er eitt felag við sera dugnaligum 

fólki, tað hevur drúgvar royndir bæði úr Føroyum sum sagt, men eisini vestan 

fyri Hetland og aðrastaðni, so tað er ført fyri at koma við einum munagóðum 

íkasti til leiting á okkara øki. Tað eri eg sannførdur um. So jú, eg eri væl 

nøgdur. -Merkir hetta at føroysk leiting nú fær eitt skump tann rætta vegin, 

at hetta líkasum setir ferð á aftur motorin? Hetta er í sjálvum sær sera gott  

og setir saman við tí borivirksemi, ið stendur fyri framman, avgjørt jaligt ljóst 

á økið. Oljuleiting avkast til samfelagið -Hvussu ætla landsstýrið og Jarðfeingi 

at marknaðarføra landgrunnin eftir hetta? Vit eru í felag við at arbeiða við at 

leggja eina ætlan fyri, hvussu vit kunnu økja um virksemið her, tí vit eru 

sannførd um, at her eru enn nógvir møguleikar, ið ikki eru troyttir. Tað er 

ongin ivi um, at oljuvinnan gevur eitt rættiliga fitt avkast til samfelagið  bæði 

beinleiðis og óbeinleðis - so vit eiga framhaldandi at menna hesa vinnuna  og 

tí arbeiði eg fyri. -Sær tu fyri tær, at oljuheimurin fer at hyggja at føroyska 

landgrunninum við meira positivum eygum eftir, at eitt stórt oljufelag nú 

hevur søkt og fingið tvey loyvi í Føroyum? Vit vita, at tað eru fleiri feløg, ið 

hyggja eftir føroyska økinum. Harfrá og til at gerast loyvishavarar veldst um 

so nógv. Men at DONG nú hevur fingið tvey loyvi trekkir heilt vist ikki niður. -

Hava tit nakrar tankar um enn eina veruliga útbjóðing aftrat? Vit meta alla 

tíðina um, hvat rættast er at gera. Í løtuni meta vit, at Open Door skipanin er 

væl hóskandi til verandi støðu og teir tankar, vit gera okkum um næstu tíðina. 

Hvat, ið verður longri frammi, vil tíðin vísa. Vit meta, sum sagt, javnan um 

støðuna. Leitistrategi klár í heyst -Nú kinversk oljufeløg eru farin at vísa 

Íslandi og Arktis áhuga og eisini eru virkin eystan fyri føroyska markið, hvat 

hevur landsstýrið so hugsað sær - fara tit at gera miðvíst marknaðararbeiði 

fyri eisini at fáa kinesisk oljufeløg henda vegin og hvussu fara tit at fylgja upp 

vitjanini hjá Gazprom í Moskva nøkur ár herfyri? Vit arbeiða, sum nevnt, í 

løtuni við at leggja eina ætlan fyri, hvussu vit skulu fáa enn meira virksemi. Í 

hesum arbeiði hyggja vit sjálvandi eftir, hvørjir møguleikar eru. -Nær fara vit 

at síggja eina veruliga føroyska strategi fyri framtíðar leiting? Tíðliga í heyst, 

skuldu vit verið komin á mál. Statoil brunnar -Umframt hesi góðu tíðindi so 

standa tveir brunnar fyri framman, har Statoil er fyristøðufelag. Hvørjar eru 

vónirnar til hesara brunnar? "Verða tveir brunnar komandi ár, so verður tað 

eitt ár, har borivirksemi verður í føroyskum øki meginpartin av árinum. Fyri 

føroyska vinnu og fyri fokus á tað føroyska økið, meti eg, at hetta kann verða 

áhugavert. Vit fara í hvussu so er at leggja doyðin á, at føroysk vinna sleppur 

so nógv sum á nakran hátt møguligt uppí virksemið, sum verður. Føroyskar 

veitarafyritøkur hava sæð møguleikar í hesi vinnuni og hava prógvað sítt 

dugnasemi soleiðis, at hetta í dag er ein týðandi partur av føroyska 

búskapinum. Vit skulu brúka boringarnar her og virksemið her annars til at 

styrkja hesa gongdina. Her liggja sera stórir møguleikar. -Hvat væntar tú tær 

annars av boringunum hjá Statoil og øðrum feløgum næsta ár? Nú vit hava 

havt oljuvirksemi tætt at kroppinum í nøkur ár, hava vit eisini fingið eina betri 

fatan av, hvussu hendan vinnan hongur saman. Og ein partur av tí er, at vit 

vita, at tað er trupult at byrja í einum nýggjum øki  sum okkara í 

veruleikanum er í hesum høpi. Hinvegin er tað sjálvsagt sera spennandi, tá 

borað verður  tí møguleikin er jú fyri, at rakt verður við. Men hinvegin kunnu 

eisini onnur úrslit enn bara fund vera áhugaverd. Tann vitanin, ið kemur frá 

eini boring, kann hava nógv perspektiv fyri framtíðar leiting við sær. So tað 

nýtist ikki bara at vera neiligt, um fund ikki verða næsta ár. Fyri føroyska 

vinnu vóni eg, sum sagt, at hetta eisini verður áhugavert.



Í gjár undirskrivaði landsstýrið avtalu við danska oljufelagið DONG um tvey 

nýggj leitiloyvi á landgrunninum. Landsstýrismaðurin í oljumálum, Johan Dahl 

er sum vera man sera fegin um avtaluna, sum hann heldur kann vera við til at 

lata upp nýggjar hurðar til føroysku undirgrundina og til altjóða oljufeløg. 

Hetta er fantastiskt, segði landsstýrismaðurin við fjølmiðlarnar, sum vórðu 

møttir mannsterkir til tíðindafund í Tinganesi í gjár. Oljan.fo hevur fingið orð 

á landsstýrismannin, sum heldur, at nýggja "Open Door" skipanin og nú 

sáttmálin við DONG kann vera við til at seta ringar í vatnið. Tað eru longu 

fleiri oljufeløg, sum hyggja eftir føroyska økinum. Hugalig gongd -Hvønn 

týdning hevur tað fyri Føroyar at søkt er um hesi loyvi, og at tit hava latið tey? 

At leitivirksemi verður framt á okkara landgrunni er ein fyritreyt fyri, at 

kolvetni kunnu verða funnin, so tað er ógvuliga hugaligt, at nýtt, ítøkiligt 

virksemi aftur verður í hesum økinum. Tað var ógvuliga stórur áhugi fyri 

hesum økinum frá fyrstan tíð, tá farið varð undir leitivirksemi á 

landgrunninum. So har hevur verið nógv virksemi og tí er vitanin um økið 

eisini nógv størri nú, enn hon var frammanundan. -Kann tað seta ringar í 

vatnið, so eisini onnur feløg fara at søkja um Open Door øki? Tað er ikki nýtt 

fyri tey feløg, ið hava áhuga fyri hesum økinum, at okkurt sum hetta fór at 

henda. Tað er nevniliga soleiðis, at Kolvetnislógin ásetir, at tá umsókn kemur 

um leitiloyvi uttan, at alment fyrst hevur verið bjóðað út, so skal tað 

almannakunngerast, at umsókn er móttikin. So tað hava tey vitað í nakrar 

mánaðir. Vit vóna, at hetta kann verða við til at seta ringar í vatnið. Oljufeløg 

gera sjálvandi sínar egnu kanningar og sínar metingar um ymisk øki runt í 

heiminum. Men tað er eisini soleiðis, at tey fylgja við, hvat onnur gera. 

Psykologi er eisini ein partur av tí heila. Tað er tí heilt vist, at í hvussu so er 

tey feløgini, ið hyggja eftir føroyska økinum, leggja merki til hetta. -Gevur 

hetta tykkum blóð uppá tonnina, so tit fara at vera uppaftur meira virknir at 

kunna um Open Door møguleikarnar? Haldi sjálvur, at tað var skilagott at 

broyta Kolvetnislógina í 2010, so hon gjørdist meira liðilig, tá loyvi skulu 

latast. At nú úrslit hevur spurst burturúr, eri eg sera fegin um, tí hetta 

prógvar, at tað var rætt. So, jú  Open Door møguleikin er ein partur av okkara 

strategi frameftir. Minka um váðan -Hvat merkja heilt konkret hesi loyvini tit 

nú hava latið? Loyvini eru bæði latin fyri eitt samlað tíðarskeið uppá upp til 

sjey ár, ið er býtt í styttri skeið. Fyri hvørt skeið er avtalað, hvørjar 

jarðfrøðiligar kanningar, loyvishavarin skal gera. Hann kann so eftir hvørt 

skeiðið velja at lata annað ella bæði loyvini innaftur, um hann ikki heldur 

grundarlag verða fyri framhaldandi virksemi. Móti endanum av skeiðinum 

skal so støða takast til, hvørt borað verður ella ikki. So tú kanst siga, at 

loyvisskeiðið er ein gongd, har arbeitt verður við at økja um vitanina og 

harvið redusera váðan til at taka støðu til at bora. -Er tað ikki eitt sindur løgið 

at skula fara aftur til øki, sum feløgini hava slept og droppað? Nei, tað er púra 

vanligt, og tað kunnu vera ymiskar orsøkir til at fara aftur. Ein orsøk kann 

vera, at vitanin um økið er broytt jaliga vegin. Tað kann eisini vera ymiskt frá 

felag til felag, hvussu tey tulka ta vitanina, tey hava. Vit sóu t.d., at í Noregi 

var risaleiðin Johan Sverdrup funnin í fjør. Hon lá í einum øki, sum hevur verið 

kannað aftur og aftur. Tað vísir bara, at vitanin økist, og tulkingar av vitanini 

eru ymiskar. Dong stóran týdning -Er tú glaður um, at tað er júst hetta 

felagið, sum hevur søkt og fær loyvini? DONG hevur verið partur av 

leitivirkseminum í Føroyum frá fyrsta degi, og vit hava havt og hava eitt sera 

gott samstarv og samskifti við felagið. Hetta er eitt felag við sera dugnaligum 

fólki, tað hevur drúgvar royndir bæði úr Føroyum sum sagt, men eisini vestan 

fyri Hetland og aðrastaðni, so tað er ført fyri at koma við einum munagóðum 

íkasti til leiting á okkara øki. Tað eri eg sannførdur um. So jú, eg eri væl 

nøgdur. -Merkir hetta at føroysk leiting nú fær eitt skump tann rætta vegin, 

at hetta líkasum setir ferð á aftur motorin? Hetta er í sjálvum sær sera gott  

og setir saman við tí borivirksemi, ið stendur fyri framman, avgjørt jaligt ljóst 

á økið. Oljuleiting avkast til samfelagið -Hvussu ætla landsstýrið og Jarðfeingi 

at marknaðarføra landgrunnin eftir hetta? Vit eru í felag við at arbeiða við at 

leggja eina ætlan fyri, hvussu vit kunnu økja um virksemið her, tí vit eru 

sannførd um, at her eru enn nógvir møguleikar, ið ikki eru troyttir. Tað er 

ongin ivi um, at oljuvinnan gevur eitt rættiliga fitt avkast til samfelagið  bæði 

beinleiðis og óbeinleðis - so vit eiga framhaldandi at menna hesa vinnuna  og 

tí arbeiði eg fyri. -Sær tu fyri tær, at oljuheimurin fer at hyggja at føroyska 

landgrunninum við meira positivum eygum eftir, at eitt stórt oljufelag nú 

hevur søkt og fingið tvey loyvi í Føroyum? Vit vita, at tað eru fleiri feløg, ið 

hyggja eftir føroyska økinum. Harfrá og til at gerast loyvishavarar veldst um 

so nógv. Men at DONG nú hevur fingið tvey loyvi trekkir heilt vist ikki niður. -

Hava tit nakrar tankar um enn eina veruliga útbjóðing aftrat? Vit meta alla 

tíðina um, hvat rættast er at gera. Í løtuni meta vit, at Open Door skipanin er 

væl hóskandi til verandi støðu og teir tankar, vit gera okkum um næstu tíðina. 

Hvat, ið verður longri frammi, vil tíðin vísa. Vit meta, sum sagt, javnan um 

støðuna. Leitistrategi klár í heyst -Nú kinversk oljufeløg eru farin at vísa 

Íslandi og Arktis áhuga og eisini eru virkin eystan fyri føroyska markið, hvat 

hevur landsstýrið so hugsað sær - fara tit at gera miðvíst marknaðararbeiði 

fyri eisini at fáa kinesisk oljufeløg henda vegin og hvussu fara tit at fylgja upp 

vitjanini hjá Gazprom í Moskva nøkur ár herfyri? Vit arbeiða, sum nevnt, í 

løtuni við at leggja eina ætlan fyri, hvussu vit skulu fáa enn meira virksemi. Í 

hesum arbeiði hyggja vit sjálvandi eftir, hvørjir møguleikar eru. -Nær fara vit 

at síggja eina veruliga føroyska strategi fyri framtíðar leiting? Tíðliga í heyst, 

skuldu vit verið komin á mál. Statoil brunnar -Umframt hesi góðu tíðindi so 

standa tveir brunnar fyri framman, har Statoil er fyristøðufelag. Hvørjar eru 

vónirnar til hesara brunnar? "Verða tveir brunnar komandi ár, so verður tað 

eitt ár, har borivirksemi verður í føroyskum øki meginpartin av árinum. Fyri 

føroyska vinnu og fyri fokus á tað føroyska økið, meti eg, at hetta kann verða 

áhugavert. Vit fara í hvussu so er at leggja doyðin á, at føroysk vinna sleppur 

so nógv sum á nakran hátt møguligt uppí virksemið, sum verður. Føroyskar 

veitarafyritøkur hava sæð møguleikar í hesi vinnuni og hava prógvað sítt 

dugnasemi soleiðis, at hetta í dag er ein týðandi partur av føroyska 

búskapinum. Vit skulu brúka boringarnar her og virksemið her annars til at 

styrkja hesa gongdina. Her liggja sera stórir møguleikar. -Hvat væntar tú tær 

annars av boringunum hjá Statoil og øðrum feløgum næsta ár? Nú vit hava 

havt oljuvirksemi tætt at kroppinum í nøkur ár, hava vit eisini fingið eina betri 

fatan av, hvussu hendan vinnan hongur saman. Og ein partur av tí er, at vit 

vita, at tað er trupult at byrja í einum nýggjum øki  sum okkara í 

veruleikanum er í hesum høpi. Hinvegin er tað sjálvsagt sera spennandi, tá 

borað verður  tí møguleikin er jú fyri, at rakt verður við. Men hinvegin kunnu 

eisini onnur úrslit enn bara fund vera áhugaverd. Tann vitanin, ið kemur frá 

eini boring, kann hava nógv perspektiv fyri framtíðar leiting við sær. So tað 

nýtist ikki bara at vera neiligt, um fund ikki verða næsta ár. Fyri føroyska 

vinnu vóni eg, sum sagt, at hetta eisini verður áhugavert.


