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Føroyski stjórin í Statoil og leiðarin av arktisku eindini hjá Statoil, Rúni M. Hansen, hevur 

úr at gera í hesum døgum at greiða frá arbeiðinum hjá Statoil bæði í Føroyum og í Arktis. 

 

Í dag stendur hann á stóra pallinum í Hørpuni í Reykjavík, har hann saman við eitt nú 

løgmanni, grønlendska landsstýrisformanninum og íslendska forsetanum skal hava 

framløgu um arbeiðið hjá Statoil í Arktis. 

 

Og longu mánadagin gongur leiðin hjá hesum nógv umbidna fyrilestrarhaldaranum, av 

arktisku ráðstevnuni í Reykjavík til norska høvuðsstaðin, har hann skal halda fyrilestur fyri 

føroyingum og øðrum áhugaðum um oljuleitingina við Føroyar. 

 

Reykjavík 

Ráðstevnan í Reykjavík er bert ein av mongum, sum verður hildin um tað nógv umrødda 



og umbidna Arktis, síðani ísurin av álvara fór at minka í hesum stóra og órørda partinum 

av heiminum. 

 

Ráðstevnan í Reykjavík verður hildin undir heitinum “The Arctic Circle” í dag, sunndagin 

og mánadagin. Á ráðstevuni eru 900 luttakarar og umleið 200 ymiskar framløgur, sum 

snúgva sum um broytingarnar og møguleikarnar og ikki minst avbjóðingarnar í tí arktiska 

økinum, eftir at ísurin er farin at minka av álvara og harvið ger tað meira framkomandi 

fyri fólk og vinnu. 

 

Á ráðstevnuni fara fleiri føroyingar at hava framløgur. Umframt løgmann, Kaj Leo 

Johannensen og Rúna M. Hansen frá Statoil verða har eisini rektarin á 

Fróðskaparsetrinum, Sigurð í Jákupsstovu og Beinta í Jákupsstovu, doktari. Á ráðstevnuni 

eru eisini fleiri innbodnir føroyskir luttakarar so sum Jógvan á Lakjuni, tingformaður, 

Marita Rasmussen, stjóri í Vinnuhúsinum og stjórin á Atlantic Supply Base í Runavík, Eli 

Lassen. Eisini stjórin í FOÍB, Jan Müller er millum innbodnu áhoyrarnar. 

 

Evnini, sum verða viðgjørd á ráðstevnuni eru mong og fjølbroytt og fer løgmaður m.a. at 

umrøða føroysku støðutakanina til menningina og broytingarnar í Arktis. Hann fer at 

umrøða møguleikarnar fyri føroyskari vinnuluttøku, tá nýggjar siglingarleiðir verða latnar 

upp, og hann fer eisini at umrøða aðrar møguleikar, sum Føroyar kunnu og vilja vera 

partur av í framtíðini. 

 

Rúni M. Hansen, stjóri í Statoil fer at umrøða møguleikar og avbjóðingar, sum eru í Arktis 

og hvussu eitt felag sum Statoil ætlar sær at troyta teir. 

 

At henda ráðstevna hevur stóran áhuga sæst eisini av luttakaralistanum, har kend og 

leiðandi fólk úr øllum heiminum luttaka. Fyrrverandi bretski forsætisráðharrinn, Tony 

Blair er ein teirra. Eisini fara nøvn sum Ban Ki-Moon, ST aðalaskrivari, Hillary Clinton, 

fyrr. uttanríkisráðharri í USA, Al Gore, fyrrverandi varaforseti í USA og onnur at luttaka í 

videoframløgum. 

 

At Føroyar, sum liggja í útriðini av Arktis, luttaka við bæði løgmanni og tingformanni 

kemst av, at landsstýrið raðfestir Arktis sera høgt í sínum framtíðar politikki. 

 

Víðari til Oslo 

Føroyski Statoil-stjórin Rúni M. Hansen fer beinleiðis úr Reykjavík til Oslo mánadagin, har 

hann skal hava fyrilestur um oljuleitingina við Føroyar. Tað er felagið Norsk-færøysk 

laghttp://www.foroyar.no, sum skipar fyri tiltakinum, har Statoil-stjórin fer at greiða frá 

um leitingina higartil og komandi boringum. Eisini fer hann at taka táttin uppaftur frá 

ráðstevnuni í Reykjavík um arbeiðið hjá Statoil í Arktis. 

 

Fyrilesturin verður mánadagin 14. oktober kl 18.30 í “Foreningen Norden”, Abbediengen 

hovedgård Harbitzalleen 24, Oslo 

 

Fyri tey, sum hava áhuga at vita meira um ráðstevnuna í Reykjavík, ber til at fara á 

http://www.foroyar.no/


heimasíðuna: 

 

http://www.arcticcircle.org/ 

 

Skráin fyri ráðstevnuna er at finna her: 

 

http://www.arcticcircle.org/agenda 

 

Fyrilestrarhaldararnir eru at finna her: 

 

http://www.arcticcircle.org/speakers 

 

Sending í BBC um Arktis 

 

Í hesum døgum, leygardag kl. 16.30 GMT og sunnudagin kl. 17.30 og 22.30 GMT, vísir BBC 

eisini ein spildurnýggjan dokumentarfilm, sum lýsir russiska partin av Arktis, 

veðurlagsbroytingar, oljuboring, djóralívið, arbeiðið hjá umhvørvisfelagsskapum og annars 

ætlaninar hjá russisku stjórnini at troyta náttúruríkidømið í Arktis. Sendingin ber heitið: 

“Our World - Russia´s Frozen Assets”. 

 

Í sendingini ger russiski forsætisráðharrin greitt, at Rusland hevur brúk fyri at troyta 

náttúruríkidømið og nýggju siglingarleiðina í Arktis til tess at varðveita og menna russiska 

búskapin. Hann vísir á, at fyrsta framleiðslan til havs byrjar longu í hesum árinum og 

hevur Gazprom gjørt seg út til at kunna fyribyrgja og rudda upp eftir møguligan oljuleka. 

 

Í hesum sambandi sigur umboð fyri WWF umhvørvisfelagsskapin, at russar hava ikki í dag 

nakra loysn fyri at kunna rudda upp eftir oljuleka undir sjálvum ísinum. Russiski 

forsætisráðharrin vísir eisini í sendingini á, at Rusland tilskilar sær sama rætt sum onnur 

lond at troyta olju og gassmøguleikar í Arktis. 

 

Men hann leggur eisini dent á nýggju siglingarleiðirnar. Fyri trimum árum síðani sigldu 6 

skip gjøgnum Arktis. Í ár verður talið 600. Skipini spara 40% oljunýtslu at sigla henda vegin 

millum Kyrrahavið og Atlantshavið heldur enn gjøgnum Suezveitina og harvið minkar tað 

eisini um samlaða Co2 útlátið verður víst á í sendingini, har stórur dentur eisini verður 

lagdur á at varðveita og verja djóralívið í økinum. Samanumtikið eitt sera áhugavert íkast 

til kjakið um framtíðar Arktis. Um vinnumøguleikar og umhvørvisvandar. 
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