Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum verður ein av høvuðsrøðarunum á oljufundi í Eysturoynni í næstum.
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Um góða viku verður skipað fyri forvitnisligum fundi um føroyska oljuvinnu og oljubúskap í
Løkshøll í Runavík. Tað er fólkatingsumboðið hjá Javnaðarflokkinum, sum skipar fyri
oljukvøldinum tann 23. apríl kl. 19. Hetta hendir bert fáar vikur eftir at skipað var fyri
einum nakað størri tiltaki um avleiðingar av einum oljufundi á føroyska landgrunninum.
Tað tiltakið varð hildið á Christianborg.
Nú verður tað so í heimligum umhvørvi, at tað verður varpað ljós á oljuna og hesaferð
verður tað eisini við færri og lutvíst nýggjum fyrilestrarhaldarum.
Møguleikar og avbjóðingar
Sjúrður Skaale, stigtakari:

“Tveir brunnar verða boraðir í summar. Verður olja funnin, standa Føroyar á gáttini til
eina vinnuliga og búskaparliga kollvelting - og heilt nýggjar møguleikar.
Men avbjóðingarnar eru eisini stórar. Góð fyrireiking skal tryggja, at vit fáa gagn heldur
enn skaða av oljuni.
23. apríl seta vit tí fokus á hetta í Løkshøll í Runavík. Umrøtt verður hvussu vit tryggja, at
flest møgulig fáa mest møguligt gagn av tí, um føroysk oljuvinna verður veruleiki.”
Stóru spurningarnir, sum verða umrøddir í – ein kann loyva sær at siga – tí føroyska
oljuhøvuðsstaðnum verða:
Hvør er læran av royndunum í Runavík? Hvussu við Vinnulívinum sum heild? Skulu vit satsa
uppá offshore - ella skal oljan upp á land her? Hvussu stórar inntøkur kann talan verða um
- og hvussu skulu tær umsitast? Og hvussu tryggja vit, at øll fáa lut í inntøkunum - eisini
kvinnurnar, sum næstan ikki starvast í hesi vinnuni?
Skráin:
Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, tekur samanum nakrar av niðurstøðunum frá stóru
oljuráðstevnuni, sum var á Christiansborg 21. februar.
Oljuvinna
Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum.
Eli Lassen, stjóri í Atlantic Supply Base.
Oljubúskapur
Johnny í Grótinum, búskaparfrøðingur
Magni Laksáfoss, búskaparfrøðingur
Katrin Kallsberg, forkvinna í Javnstøðunevndini
Hetta er annars ikki fyrstu ferð, at oljuvinna er á breddanum í Løkshøll. Nøkur ár herfyri
skipaði Eysturoyar Vinnulívsfelag fyri oljuráðstevnu í Løkshøll við luttøku av bæði
føroyskum og útlendskum fyrilestrarhaldarum.

