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“Hetta er ótrúliga gott og týdningarmikið fyri føroyska vinnu og fyri Føroyar,” sigur
almenni oljustjórin, Petur Joensen, nú MEST og Seadrill hava gjørt avtalu um at taka ein
boripall inn á Skálafjørðin til umvælingar. Hann heldur, at tað er als ikki ómøguligt, at
oljufeløg og veitingarfeløg, sum arbeiða í grannalagnum í framtíðini, og her ikki minst
vestan fyri Hetland, fara at koma henda vegin, tá tey frætta um, at føroysk vinna megnar
at gera umvælingararbeiði, sum er kappingarført við onnur lond.

Kærkomin tíðindi
Tíðindini um at boripallurin West Hercules kemur inn á Skálafjørðin at verða umvældur
eftir boringina á landgrunninum í næstum eru sera kærkomin hjá almenna oljustjóranum
á Jarðfeingi, Petur Joensen.
Hann sigur við oljan.fo, at tað kemur sera væl við at frætta, at avtala er gjørd millum
MEST samtakið og norska felagið Seadrill at taka boripall inn á føroyskan fjørð at verða
umvældan.
“Hetta er ótrúliga gott og týdningarmikið fyri føroyska vinnu og fyri Føroyar. Sjálvandi er
boring á landgrunninum mest týðandi fyri okkum á Jarðfeingi, men vinnumenningin í
kjalarvørrinum á oljuleitingini hevur so sanniliga eisini nógv at siga fyri samfelagið,” sigur
Petur Joensen, sum heldur, at henda víðkanin av virkseminum er komin skjótari, enn hann
hevði roknað við.
Almenni oljustjórin dylur heldur ikki fyri, at hann er sera væl nøgdur við arbeiðið, sum
Statoil hevur gjørt fyri at fáa føroyska luttøku í oljuvinnuni í sambandi við boringarnar.
Røkt uppgávu sum fyristøðufelag væl
“Í samráðingum við Statoil um leingjan av nøkrum loyvum løgdu vit frá almennari síðu
dent á, at vit væntaðu av teimum sum fyristøðufelag, at serligur dentur varð lagdur á
møguleikan hjá føroyskum vinnulívi at koma upp í part.
Statoil hevur avgjørt ein týðandi leiklut í øllum hesum og hevur eftir mínum tykki livað
100% upp til uppgávuna sum fyristøðufelag. Felagið hevur gjørt sær stóran ómak við at fáa
norskar veitarar til Føroya, soleiðis at teir kunnu síggja umstøðurnar her, og hvat vit hava
at bjóða. Eg kann bert siga, at eg eri væl nøgdur við leiklutin hjá Statoil. Felagið hevur
rós uppiborið fyri sítt miðvísa og áhaldandi arbeiði at brúka føroyskar veitarar og eisini
fyri at fáa norskar veitarar at sanna, at føroyskar fyritøkur eru vælegnaðar at brúka í
oljuvinnuni.”
Petur Joensen sigur seg síggja nógvar aðrar møguleikar í framtíðini nú eftir, at fyrsti
pallurin verður umvældur í Føroyum. Hann heldur, at tað er als ikki ómøguligt, at
oljufeløg og veitingarfeløg, sum arbeiða í grannalagnum í framtíðini, og her ikki minst
vestan fyri Hetland, fara at koma henda vegin, tá tey frætta um, at føroysk vinna megnar
at gera umvælingararbeiði, sum er kappingarført við onnur lond.
“Vit vilja við hesi fyrstu uppgávuni fáa eina referansu til, at tað ber væl til at gera
uppgávur í Føroyum. Og eg ivist ikki í, at føroysk vinna fer at megna hetta til eitt ug, tí
tað eru sera dugnalig fólk, sum umboða føroyska vinnu í oljuhøpi.”

