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Føroysk luttøka í oljuvinnu eitt krav

Tilgongdin til oljuvinnu í Føroyum hevur í heila tikið eydnast væl, tí hóast vit 

onga olju framleiða enn, so er oljuvinna millum størstu vinnugreinir í 

Føroyum. Tað verður mett, at millum 1200 og 1400 føroyingar starvast innan 

olju- og gassvinnu. Fyri 20 árum síðani kundu teir teljast á einari hond, segði 

Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum á aðalfundinum, sum var herfyri. 

Hann helt eisini, at føroysk luttøka í oljuvinnuni eigur at vera eitt krav. Nógv 

virksemi Oljan.fo hevur kagað í frágreiðingina, har formaðurin sær fram til 

nógva borivirksemið, sum verður á landgrunninum komandi ár. Magni Arge 

segði m.a.: Hóast lítið virksemi á føroyska landgrunninum, so eru føroyskar 

fyritøkur virknar innan oljuvinnu aðrastaðni. Innan frálandavinnuna eru nýggj 

skip komin ella eru á veg. Skansi Offshore hevur júst doypt fimta 

frálandaskipið, og Krúnborg Offshore og Thor Offshore hava fleiri skip í gerð. 

Eisini innan onnur øki eru fleiri føroyskar fyritøkur, sum gera vart við seg 

innan veitingar til oljuvinnuna. Tað verið seg innan handverksvinnuna, innan 

samskifti ella innan loftferðslu. Føroyska fyritøkur standa seg væl í altjóða 

oljuvinnuni, og føroysk arbeiðsmegi er sum heild væl umtøkt í 

frálandavinnuni. Tilgongdin til oljuvinnu í Føroyum hevur í heila tikið eydnast 

væl, tí hóast vit onga olju framleiða enn, so er oljuvinna millum størstu 

vinnugreinir í Føroyum. Tað verður mett, at millum 1200 og 1400 føroyingar 

starvast innan olju- og gassvinnu. Fyri 20 árum síðani kundu teir teljast á 

einari hond. Júst satsingin uppá føroyska luttøku í oljuvinnu og 

førleikamenning eru lyklar til hepnu frambrotini. Tað er okkara vón, at 

hendan menningin kann halda fram. Lóggáva endurskoðast Oljuvinnufelagið 

heldur, at ásetingarnar í lóggávuni um føroyska luttøku og førleikamenning 

kunnu endurskoðast í dag, tí vit í dag eiga so nógvan førleika og í roynd og 

veru eru veitarar av kunnleika og arbeiðsmegi til oljuvinnuna í Norðurhøvum 

og kring knøttin allan. Tað er tí ongin orsøk at óttast fyri, at føroyingar ikki eru 

mentir at veita oljuvinnuni holla tænastuni í sambandi við eitt nú 

leitivirksemi. Fyri allar partar verður tað tí greiðari at áseta klárt og greitt, at 

føroysk luttøka er eitt krav, og at vit ynskja framhaldandi menning av 

førleikum til oljuvinnu. Eitt nú er tað upplagt at menna útbúgvingar- og 

granskingarmøguleikar, sum onkusvegna knýta seg til frálandavinnu í 

Føroyum. Vit vita, at fólk við slíkum kunnleikum hava góðar møguleikar at 

virka í oljuvinnuni og kortini búgva í Føroyum., Hetta er ein kjarnuførleiki, 

sum Føroyar eiga at satsa uppá og gjarna í samstarvi við altjóða oljuvinnuna, 

sum hevur tørv á hesum førleikum  tað er ein sokallað win/win støða. 

Oljuvinnufelagið metir, at tað er av týdningi at eyðmerkja ávís øki, har vit 

serliga gera okkum galdandi og at leggja dent á førleikar á hægri stigi, so 

føroyingar koma framat leiðandi størvum og funktiónum og ikki bert leggja 

seg eftir førleikamenning á lægri praktiskum støði, segði Magni Arge. 

Oljuráðleggingarnevnd Í framløgu síni á Oljuráðstevnuni í juni bar formaðurin 

í Oljuvinnufelagnum eisini upp á mál, at landsstýrið eigur at umhugsa at seta 

eina nýggja Oljuráðleggingarnevnd. Um landsstýrið velur at seta eina 

Oljuráðleggingarnevnd, sum Oljuvinnufelagið mælir til, so nýtist henni ikki at 

kollvelta vælvirkandi kolvetnislógina og leistin, hon er skorin eftir. Hinvegin 

kann hon eitt nú taka upp spurningin um, hvussu vit menna okkum uppaftur 

meiri á hesi leið, og samstundis kann hon viðgera spurningin um, hvussu 

henda luttøka í altjóða oljuvinnuna kann skipast í samljóði við virksemi heima 

í Føroyum. Í løtuni eru fleiri avbjóðingar at dragast við, tí eitt nú elektrikarar 

eru so nógv eftirspurdir aðrastaðni, og tí so stórur munur er á skattligu 

umstøðunum hjá teimum, sum arbeiða fyri arbeiðsgevarar í fremmandum 

londum, og teir, sum arbeiða fyri arbeiðgevarar í Føroyum. Avbjóðingin er at 

skapa felags fyrimunir fyri eina oljuvinnu og fyri føroyska samfelagið. Føroya 

og Arktis Magni Arge vísti eisini á, at Føroyar og Arktis vóru til viðgerðar á 

einum evnisdegi í Norðurlandahúsinum, sum Løgmansskrivstovan skipaði í 

fjør heyst. Oljuvinnufelagið hevði í hesum sambandi fingið gjørt eina 

frágreiðing um møguleikar hjá føroyskari vinnu í Arktis. Eitt av úrslitunum av 

hesum evnisdegi var vinnuferðin til Grønlands, sum Føroya 

Arbeiðsgevarafelag fyriskipaði í apríl í ár. Hann nevndi eisini oljuráðstevnuna, 

sum Føroya Oljuídnaðarbólkur, FOIB, skipaði fyrst í juni mánað í 

Norðurlandahúsinum. Har vóru fleiri viðkomandi og áhugaverdir fyrilestrar, 

og formaðurin í Oljuvinnufelagnum, Magni Arge, hevði eina framløgu um 

føroyska luttøku í olju- og gasídnaðinum higartil og um framtíðar møguleikar. 

Magne Arge nevndi at enda samstarvið, sum er millum Oljuvinnufelagið og 

Promote Faroe Islands, sum Løgmansskrivstovan stendur fyri at samskipa 

føroyska luttøku á oljumessum uttanlands. Tær messur, sum plaga at verða 

vitjaðar eru Offshore Northern Seas í Stavanger og Offshore Europe í 

Aberdeen. Eftir at talið av luttakandi fyritøkunum hevur verið í einum 

aldudali, sær nú út til at føroyskar fyritøkur aftur hava orku at luttaka í 

messum uttanlands. Offshore Europe 2013 verður í døgunum 3.  6. 

september í Aberdeen og hava fleiri fyritøkur og stovnar teknað seg. Myndir: 

Magni Arge skjeyt á Oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum í juni upp at seta 

eina nýggja Oljuráðleggingarnevnd til m.a. at hyggja at verandi lóggávu. 

Magne Arge, formaður í FOIA, Føroya Oljuvinnufelag, Petur Joensen, stjóri á 

Jarðfeingi og Jan Müller, stjóri í FOIB, Føroya Oljuídnaðarbólki á 

oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum
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Promote Faroe Islands, sum Løgmansskrivstovan stendur fyri at samskipa 
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vitjaðar eru Offshore Northern Seas í Stavanger og Offshore Europe í 

Aberdeen. Eftir at talið av luttakandi fyritøkunum hevur verið í einum 
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