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 “Eg haldi tað er sera týdningarmikið, at tú sum landsstýrismaður og umboðandi Føroyar 

sum heild vísir flaggið í útlandinum eitt nú sum her á aðalfundinum hjá IMO, atljóða 

sjóvinnufelagsskapinum og annars rundan um royndirnar at finna olju og gass I føroysku 

undirgrundini,” sigur Johan Dahl, landsstýrismaður, nú hann ein part av hesi vikuni fer at 

vera stæddur í London við tí endamáli at marknaðarføra Føroyar. 

 

“At kunna fáa møguleika at røða á aljtóða fundi hjá IMO er eitt gilt høvi hjá okkum sum 

sjóvinnutjóð at gera vart við okkara hugsanir kring týðandi øki, sum IMO arbeiðir við so 

sum trygd á sjónum,” sigur Johan Dahl, landsstýrismaður, sum verður fyrsti føroyski 

politikarin, ið fær høvi at røða á fundi í tí máttmikla felagsskapinum IMO, (International 

Maritime Organisation). 

 

Hann fegnast eisini um, at hann fer at fáa høvi at tosa um føroysku oljuleitingina saman 



við umboðum hjá Statoil á einum tiltaki í London, har umboð fyri atljóða oljufeløg og 

fíggingarstovnar verða tilstaðar. 

 

Undir vitjanini í London fer landsstýrismaðurin eisini at nýta høvi til at vitja umboð fyri 

bretskar oljumyndugleikar og oljuvinnu. Hann skal vitja hjá DECC, sum stendur á odda fyri 

loyvisgeving og varar av almenna partinum av oljuvinnuni umframt at vitja Oil and Gas 

UK, sum er fakfelagið hjá meira enn hálvari millión oljuarbeiðarum. 

 

Johan Dahl ætlar so eisini at umrøða orkuøkið sum heild undir vitjan síni í London. “Tað 

verður nógv tosað um varandi orku og somuleiðis um ein elkaðal millum Ísland og 

Bretlandi. Tað er greitt, at verður hann aktuellur, so eru vit eisini áhugaðir í, at hann 

kemur til Føroya. Her er eisini spuringurin, um vit við varandi orkukeldum so sum 

sjóvarfallsorku kunnu binda okkum í kaðalin við útflutningi fyri eygað.” 

 

Á fundinum við oljumyndugleikarnar fer Johan Dahl at tosa um, hvussu teir síggja uppá 

framtíðina í oljuvinnuhøpi og hvat teir hugsa um verandi og komandi øki, hvat teir hugsa 

um útbyggingar, sum eisini hava okkara áhuga og hvussu eitt samtarv kundi verið, tvs. um 

vit finna olju ella gass, hvussu vit tá kunnu flyta tað til marknaðin. 

 

Seinasti fundurin Johan Dahl skal vera við til undir London vitjanini er á norsku 

sendistovuni, har tosað verður um Arktis og møguleikarnar har í framtíðini. 

 

Hann sær fram til at frætta nærri um tað. Tá verða framstandandi umboð fyri Statoil við 

umframt norski uttanríkisráðharrin 
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