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Nú Kaj Leo Johannesen, løgmaður hevur vitjað í Bretlandi í nakrar dagar í sambandi við 

flaggdagshaldið har, hava oljumál fylt rættiliga nógv bæði á fundum og í røðum. 

Leitingin eftir kolvetnum í føroysku undirgrundini tætt upp at bretskum øki og samstarv 

við bretskar myndugleikar og vinnu í tí sambandi hevur verið raðfest ovarliga, tá løgmaður 



hitti starvsfelaga sín í Skotlandi, Alex Salmond, fyrsta ráðharri í skotsku stjórnini. Og so 

var eisini, tá hann hevði fund við bretska ráðharran fyri Skotland, Alistair Carmichael. 

Sum oljan.fo skilur, so vóru ítøkilig uppskot frammi um samstarv á oljuøkinum á fundinum 

við bretska ráðharran, ið m.a. skjeyt upp, at Føroyar skulu vera partur av tí samstarvi, 

sum bretskt vinnulív og myndugleikar í løtuni raðfesta sera høgt. Tað kemur í 

kjalarvørrinum á tí seinastu frágreiðingini hjá kenda bretska vinnulívsmanninum Ian Wood, 

hvørs niðurstøða er, at samstarv millum fyritøkur og millum myndugleikar í sambandi við 

oljumenningina er fremsta ynskið fyri at røkka longur fram á mál í bretska oljuídnaðinum. 

Oljukortið varð so eisini spælt út í flaggdagsrøðuni, sum løgmaður helt á sendistovuni í 

London. Har vóru møtt 150 fólk, bæði føroyingar, sum búgva og lesa í Bretlandi og umboð 

fyri myndugleikar og vinnuna. 

Løgmaður vísti á, at við vónunum og møguleikanum at gera olju- og gassfund í Føroyum, 

so vænta føroyingar, at samstarvið við Bretland fer at gerast enn tættari. 

”Vit hava í nøkur ár fyrireikað okkum til eina olju- og gassvinnu. Olju- og gassleiting í 

okkara parti av heiminum er sera avbjóðandi og má farast fram við størsta varsemi og 

atliti til umhvørvið, sum er so avgerandi fyri okkara tilverugrundarlag sum heild. Eitt reint 

umhvørvi er fortreytin fyri ta vinnu, sum okkara samfelag í dag livir av.” 

Løgmaður vísir á, at tøknin er nógv ment seinastu árini, og olju- og gassleiting í okkara 

umhvørvi er tí eisini meira lønandi enn nakrantíð áður. 

”Stórar nøgdir av olju og gassi eru funnar í bretskum øki vestan fyri Hetland, og tí hava vit 

í grannalagnum eisini góðar orsøkir til at vera bjartskygd. Olja og gassleiting fer at gerast 

ein súla undir okkara búskapi í næstu framtíð. Vit hava longu tætt samstarv við Bretland á 

hesum øki og vænta okkum eisini eitt samstarv, ið kann gagna báðum londum, tá 

framleiðslan byrjar.” 

Løgmaður segði eisini í røðu síni, at hann er sera fegin um avgerðina at halda fram við 

føroysku sendistovuni í London. Eitt skifti varð frammi ein ætlan at lata sendistovuna 

aftur og leggja uppgávurnar til sendistovuna í Bruxelles. Tann ætlan varð tó slept. 

”Sendistovan er sera virkin og ger sítt til at menna góð sambond millum Bretland og 

Føroyar, og við eini virknari sendistovu fara vit eisini at styrkja hesi bond enn meira.” 

Løgmaður helt fyri, at nógv er broytt seinastu árini, eitt nú eru Føroyar vornar størri 

síðani hansara seinastu vitjan í London fyri tveimum árum síðani. 

”Vit hava fingið undirtøku fyri okkara kravi at økja landgrunnin norðan fyri munandi. 

Føroyar eru harvið eisini komnar enn tættari Arktis, sum vit eru partur av. Nú eru vit 

eisini norðan fyri pólkringin. 

Føroyar fara at halda fram við sínum virkna leikluti sum partur av danska kongaríkinum 

saman við Grønlandi og Danmark í arktiska ráðnum. Vit trúgva uppá eina varisliga troytan 



og menning av Arktis, um somu tíð sum vit taka atlit til okkara umhvørvi. Vit heilsa nýggju 

reglugerðini hjá IMO um Arktis viðvíkjandi trygd og umhvørvi vælkomnari,” segði Kaj Leo 

Johannesen, løgmaður m.a. í flaggdagsrøðu síni. 

Oljumál hava eisini fylt nógv á ferðunum hjá Johan Dahl, landsstýrismanni í oljumálum, í 

Bretlandi seinastu árini. Landsstýrismaðurin hevði m.a. fundir við týðandi fólk í bretsku 

oljuumsitingini og vinnulívinum, har fleiri samstarvsætlanir vórðu havdar á lofti, eitt nú 

samstarv innan trygd og tilbúgving. 

Nú løgtingið hevur tikið undir við uppskoti frá landsstýrismanninum um at brúka meiri 

pengar til marknaðarføring av føroyska landgrunninum kann roknast við enn meira 

samskifti millum Føroyar og Bretland. Ein kann eisini siga, at nógva oljuprátið hjá 

løgmanni hesaferð eisini er at meta sum ein partur av umrøddu marknaðarføring. Til ber 

at staðfesta, at  bæði løgmaður og landsstýrismaður draga eina og somu línu til frama fyri 

Føroyum sum oljuland. 
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