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Hóast føroyingar gjøgnum mong ár hava verið við til at manna danska handilsflotan og í 

dag eisini frálandaflotan og arbeiða í donsku oljuvinnuni, so hoyra vit sjáldan um samstørv 

millum føroyska og danska olju- og frálandavinnu. 

 

Vanliga eru Noreg og Bretland meira í fokus, tá slíkt samstarv verður umrøtt. 

 

Tó eru undantøk, sum tá tíðindini bórust um, at Føroya Tele fyri ári síðani hevði gjørt 

sáttmála við Maersk og Hess um at veita tænastur til teirra virksemi í Norðsjónum. Eisini 

er samstarv millum Thor í Hósvík og Esvagt í Esbjerg fyri at taka fram nøkur nýggjari 

dømi. 

 

Nú er so møguleiki hjá føroyskum fyritøkum at fáa innlit í, hvat danska olju- og 

frálandavinnan tekst við og hevur at bjóða av uppgávum, sum eisini føroysk vinna uttan 

iva kann fáa lut í, um so er, at hon liggur framvið. 

 

Týsdagin komandi skipar áhugafelagið hjá donsku oljuvinnuni, Olie Gas Danmark fyri 

oljuráðstevnu í Keypmannahavn, har kend donsk oljufólk fara at halda fyrilestrar um 

danska oljuvinnu. Millum fyrilestrarhaldararnar er eisini sjálvur orku- og 



veðurlagsmálaráðharrin Martin Lidegaard. Aðrir eru eitt nú Søren Gath Hansen, stjóri fyri 

leiting hjá DONG. Hann stóð í mong ár á odda fyri leitingini við Føroyar. Hetta var 

miðskeiðis í 90-unum, tá altjóða oljufeløg gjørdu innrás. 

 

Hóast vit hoyra lítið um donsku oljuvinnuna, so hevur hon alstóran týdning fyri danska 

samfelagið. Hon stendur fyri 9% ella 42 mia. kr. av samlaða útflutninginum. Tað arbeiða 

15.000 fólk í oljuvinnuni og avleiddum vinnum. 

 

Millum føroysku luttakararnar á ráðstevnudegnum eru umboð fyri Føroya Tele, Krúnborg 

Offshore og FOÍB, sum er systurfelag hjá donsku fyrireikarunum. 

 

FOÍB byggir upp samstarv 

At FOIB, sum umboðar oljufeløgini, ið leita eftir olju og gassi við Føroyar, eisini er við á 

ráðstevnuni, kemst av at roynt verður knýta sambond til systurfeløgini í grannalondunum. 

Og er henda ráðstevnan ein partur av arbeiðinum at byggja upp samstørv við bæði 

systurfeløg og oljuvinnuna í Danmark eisini. 

 

Higartil er komið í lag samstarv við feløgini í Noregi, Norsk Olje og Gas og í Bretlandi, Oil 

& Gas UK. 

Onnur feløg, sum umboða oljuvinnuna, ið FOÍB í løtuni roynir at fáa samstarv í lag við, eru 

GOIA í Grønlandi, NOIA í Newfoundlandi umframt írska systurfelagið. 

 

Her er talan um lond í og kring Atlantshav, sum antin framleiða olju og gass longu ella 

sum eru í somu støðu sum Føroyar, har leiting er í gongd. 
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