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Magni Arge skal halda vinnu á oljukós

Oljuleiting á landgrunninum og vaksandi frálandavinnan hava størri týdning 

fyri føroyska búskapin enn tey flestu geva sær fær um. Um somu tíð sum 

oljuleiting byrjaði á føroyska landgrunninum fyri meira enn 10 árum síðani, sá 

eisini Oljuvinnufelagið dagsins ljós fyri fyrstu ferð. Felagið varð ein fyrsta 

roynd hjá vinnuni saman við myndugleikunum at vera við til at stýra og vera 

partur av tí komandi oljuvirkseminum. Síðani tá hevur felagið fylgt við og 

verið ein týðandi partur av oljutilgongdini. Nú um dagarnar hevði 

Oljuvinnufelagið aðalfund og gjørdist úrslitið, at verandi formaður seinastu 

mongu árini, Magne Arge, stjóri í Atlantic Airways heldur fram sum formaður 

í hesum fyri mong heldur ókenda felagnum. Aðalfundurin ynskti, at nevndin 

heldur fram, og komandi árið fara vit eisini at síggja Magna Arge við róðrið og 

við somu kós, nevniliga at rudda slóð fyri víðari føroyskari luttøku í olju- og 

frálandavinnuni. Eini vinnu, sum gerst støðugt størri og størri partur av 

føroyska búskapinum. Komandi ár verður kanska eitt hitt mest virkna hjá 

felagnum, tá ikki færri enn tvær boringar verða á landgrunninum, umframt at 

tvey av føroysku frálandaríunum fáa fleiri nýggj skip. Eisini roynir føroyska 

vinnan at liggja framvið, nú stórar oljuútbyggingar fara fram hinumegin 

markið. Limirnir í Oljuvinnufelagnum eru fyrst og fremst føroyskar fyritøkur, 

ið arbeiða sum veitarar til oljuleitingina við Føroyar men sum eisini eru partur 

av skjótt vaksandi føroysku frálandavinnuni. Fyri nevndarvali í 

Oljuvinnufelagnum hesaferð stóðu Gunnbjørn Joensen, Anja Jacobsen og Eli 

Lassen, og vórðu tey øll afturvald. Sum tiltakslimur varð valdur Christian 

Danielsen. Nevndin sær sostatt soleiðis út: Magni Arge frá Atlantic Airways, 

Jostein Petersen frá Ingieniørvirkinum, Gunnbjørn Joensen frá Thor, Anja 

Jacobsen frá PAM Offshore og Eli Lassen frá Atlantic Supply Base. Nevndin 

hevur skipað seg við Magna Arge sum formanni og Gunnbjørn Joensen sum 

næstformanni. Oljan.fo fer í komandi greinum at tríva í 

formansfrágreiðingina, sum í stóran mun snúði seg um vaksandi 

oljuvirksemið hjá føroyskum vinnufyritøkum bæði í kjalarvørrinum á 

oljuleiting á landgrunninum og ikki minst í sambandi við vaksandi 

frálandavirksemið. Mynd Magne Arge, stjóri í Oljuvinnufelagnum hevði 

framløgu á oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum herfyri. Her prátar hann 

við ein av føroysku "útlendsku" luttakarunum, Tummas Paula í Mýri, sum 

arbeiðir hjá svenska oljufelagnum Lundin.
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