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Tað er ikki á hvørjum degi, at landsstýrisfólk hitta bretskar ráðharrar. Men tað skal Johan 

Dahl, landsstýrismaður í vinnumálum, tá hann í november fer til London á fund í IMO, 

altjóða sjóvinnufelagsskapinum. Undir vitjanini fer Johan Dahl á fund við bretska olju- og 

orkumálaráðharran, Michael Fallon. Hetta verður 25. november. 

 

Teir báðir fara at umrøða mál av felags áhuga. Johan Dahl sigur við oljan.fo, at teir fyrst 

og fremst fara at viðgera oljuvirksemið millum Hetland og Føroyar og hvussu londini 

kunnu samstarva í hesum sambandi. 

 

Hetta snýr seg bæði um sjálva leitingina, um troytan av møguligum keldum, sum ganga 



tvørturum markið, um tilbúgving og trygd og onnur viðurskifti, sum londini kunnu hava 

gagn av at samstarva um. Her er eisini talan um at leggja lunnar undir samvinnu millum 

oljuídnaðin í Bretlandi og í Føroyum. 

 

Teir báðir ráðharranir fara so eisini at umrøða varandi orkukeldur. Lond sum Skotland og 

Føroyar raðfesta m.a. vindorku sera høgt. Spurningurin um elkaðal úr Íslandi til Bretlands 

umvegis Føroyar fer møguleika eisini at vera umrøddur á fundinum. 

 

Johan Dahl sigur, at vónandi ber eisini til at brúka henda fundin til at varpa ljós á 

oljuleitingina við Føroyar og marknaðarføra føroyska landgrunnin. Nakað, sum hann hevur 

sett sær fyri at raðfesta árini, sum koma. 

 

Í sambandi við vitjanina í London verður eisini skipað fyri einum tiltaki á donsku 

sendistovuni, har oljuboringarnar í Føroyum í 2014 verða í miðdeplinum. 

Umframt Johan Dahl fer eisini eitt umboð fyri Statoil at greiða frá komandi 

borivirkseminum. Til hetta tiltakið verða boðin umboð fyri oljufeløg, fíggingarheimin og 

miðlarnar. Føroyska sendistovan í London samskipar tiltakið. 

 

Johan Dahl skal undir vitjan síni í London halda røðu á árliga fundinum hjá IMO. 

 

So landsstýrismaðurin hevur ov mikið at síggja til hesar dagarnar í bretska høvuðsstaðnum 
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