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Jan Müller úr London. Ì vikuni hitti Johan Dahl, oljumálaráðharri máttmikla stjóran í 

bretska oljufelagsskapinum Oil & Gas UK, Malcolm Webb og høvdu teir báðir møguleika at 

umrøða framtíðar samstarv á oljuøkinum. Johan Dahl fór av aftur fundinum væl nøgdur og 

ílætin til at kunna taka ímóti tilboðnum frá bretum um samstarv á oljuvinnuøkinum. Eitt 

nú bjóða bretar føroyskum veitarum at brúka netverkið hjá risastóra oljufelagsskapinum, 

sum hevur meira enn hálva million limir. 

Johan Dahl sigur við oljan.fo, at Malcolm Webb er ein sera áhugaverdur persónur, sum 

hevur drúgvar royndir innan bretsku oljuvinnuna. Hann er altíð áhugaverdur at skifta orð 

við, og tað var hann eisini hesaferð. 

Johan Dahl vitjaði saman við stjóranum á Jarðfeingi, Petur Joensen og føroyska 

sendiharranum í London, Jóannes V. Hansen, á høvuðsskrivstovuni hjá Oil & Gas UK, sum 



er felagsskapurin hjá bretsku veitaravinnuni og oljuvinnuni sum heild í øllum Bretlandi og 

telur nærum hálva millión limir. 

Malcolm Webb vitjaði í Føroyum fyrr í ár og helt fyrilestur á Oljuráðstevnuni, sum FOÍB 

skipaði fyri. 

Í sambandi við arbeiðsviku sína í London gekk leiðin eisini inn til Oil & Gas UK, har stjórin 

tók ímóti føroysku gestunum. 

Høvi varð at umrøða støðuna hjá bretsku oljuvinnuni í dag og framtíðar útlitini umframt 

teir møguleikar, sum kunnu vera fyri samstarvi millum Føroyar og Bretland á oljuøkinum. 

“Malcolm Webb kom við góðum ráðum, hvussu vit føroyingar í framtíðini kunnu 

marknaðarføra landgrunnin betri og fáa fleiri oljufeløg at vísa áhuga fyri føroysku 

leitingini eftir olju og gassi. Hann mælti okkum m.a. til at fáa samband við teknisku 

starvsfólkini hjá ymsu oljufeløgunum fyri at vekja fyrst og fremst teirra áhuga fyri 

føroysku undirgrundini. Tað eru jú tey, sum hava tøkniligu vitanina og førleikarnar at 

meta um økini og meta um tilfarið, sum føroyskir myndugleikar leggja til rættis. Hann 

beyð sær eisini til at fáa boðskapin um Føroyar sum leitiøki út til allar sínar mongu limir 

við at brúka teirra distributiónskanalir.” 

Malcolm Webb, sum longu hevur fingið stóran tokka til Føroyar og føroyingar gjøgnum sína 

vitjan í Føroyum, helt eisini fyri á fundinum, at tað er umráðandi at fáa í lag samstarv 

millum føroyskar og bretskar myndugleikar, soleiðis at eitt nú føroyingar kunnu trekkja 

uppá vitanina og fakkunnleikan hjá bretsku serfrøðingunum, eitt nú innan basalttøknina, 

har tað framvegis er tørvur á vitan og loysnum at kunna síggja nóg væl gjøgnum basaltið. 

Eitt mál, sum bæði føroyingar og bretar dragast við, tá leitað verður eftir olju og gassi. 

Basaltið er ein stór avbjóðing fyri bæði økini og her áttu tí at verið møguleikar at arbeitt 

saman. 

“Vit hava jú Sindri felagsskapin, sum arbeiðir við slíkum, og teir hava sínar stovnar og 

felagsskapir og hava kanska uppaftur størri midlar at arbeiða við. Tí kundi tað verið 

áhugavert at arbeitt saman, og hetta er nakað vit fara at hyggja nærri at.” 

Eisini nýggja vinnan “decommissioning”, tvs. niðurtøka av gomlum oljupallum varð 

umrødd á fundinum. Har nevndi Johan Dahl, at eisini føroysk virki og havnir eru áhugaðar 

í at bjóða seg fram á hesum økinum, og bað Malcolm Webb føroyingar um at gera tilfar at 

senda teimum, sum arbeiða við slíkum og vísa á sín áhuga. Her nevndi hann m.a. fyritøkur 

sum Wood Group og Aker, sum longu eru virknar innan hesa nýggju vinnuna. 

Her er sjálvandi eisini talan um kapping millum lond og øki, tó at henda vinnan er so 

mikið stór, at tað verður nokk at gera hjá øllum. Hann nevndi tó, at eitt nú hava 

norðmenn fyrimunir framum bretar, tí teir hava djúpar firðir, sum eru neyðugir til at 

kunna taka ímóti teimum stóru installatiónunum. 

Her nevndi Johan Dahl, at tað eisini í Føroyum er møguleiki at taka ímóti stórum pallum 

og vísti á Skálafjørðin sum ein slíkan møguleika umframt aðrar firðir eisini. 



Føroyska ferðalagið fekk eisini nógv tilfar við sær heimaftur, eitt nú ta nýggjatu og mest 

umrøddu frágreiðingina um bretsku oljuvinnuna, sum Ian Wood hevur staðið fyri. Henda 

umrøður eisini framtíðar møguleikar vestan fyri Hetland og hvussu neyðugt er við 

samstarvi fyri at fáa mest burtur úr tilfeinginum. 

“Eg eri sera fegin um henda fundin við bretska oljustjóran og ikki minst ta vælvild bretsk 

oljuvinna vísir okkum føroyingum við m.a. at bjóða okkum at brúka teirra netverk og 

harvið kunna byggja brýr millum føroysku veitaravinnuna og ta risastóru bretsku vinnuna á 

oljuøkinum." 
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