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Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnumálum heldur oljuleitingina og veitingar til 

oljuvinnuna vera eina so munagóða súlu í føroyska búskapinum, at hesi eiga at verða 

definerað sum eitt sjálvstøðugt vinnupolitiskt øki, eins og aling og fiskivinna. Tí fer 

hansara umsiting nú undir at endurskoða viðurskiftini í sambandi við oljuvinnuna. 

"Potentialið í oljuvinnuni í breiðari merking meti eg vera so mikið áhugavert og stórt, at 

spurningurin er, um tíðin ikki er komin til, at oljuleiting og veitingar til oljuvinnuna ikki 

eiga at verða definerað sum eitt sjálvstøðugt vinnupolitiskt øki, eins og t.d. alivinna og 

fiskivinna. Virksemið við tilknýti til oljuvinnuna er eftirhondini vorðin ein munadygg súla í 



føroyska búskapinum," sigur Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnu- og oljumálum í eini 

viðmerking til greinar á oljan.fo seinastu tíðina um oljuleiting og oljuvinnu og karmarnar 

hesi virka undir í dag. 

 
"Regluverkið, sum varð gjørt í sínari tíð, í sambandi við oljuvirksemið, var fyrimyndarligt. Men 
tíðin er komin til, at vit eiga at hyggja eftir, hvussu vit kunnu dagføra regluverkið, so tað verður 
uppaftur betri. Eg havi tí sett mær fyri, at arbeiði verður sett í verk í mínari fyrisiting, har 
viðurskiftini í samband við oljuvinnuna verða endurskoðað," sigur landsstýrismaðurin og heldur 
fram: 
 
"Grundleggjandi meti eg, at regluverkið, vit arbeiða undir, er í lagi í samband við leitivirksemið. 
Men sjálvandi - tíðir og viðurskifti broytast, umframt at vit hava lært ein heilan hóp hesa tíðina, 
meðan leitivirksemi hevur verið. Tað kann tí vera skilagott, at regluverkið verður eftirhugt fyri at 
vita, um kanska okkurt eigur at verða dagført. Vit eiga alla tíðina at stremba ímóti, at regluverkið 
stuðlar so væl sum møguligt undir at fáa meira leiting og síðani framleiðslu. Tað snýr seg eisini um 
at hava eina skilagóða javnvág millum áhugamálini hjá føroyska samfelagnum og áhugamálini hjá 
oljuvinnuni." 
 
Haraftrat heldur Johan Dahl, at tað er týdningarmikið, at regluverkið er so støðugt sum til ber. Ov 
nógvar broytingar eru órógvandi fyri vinnuna, tí hon skal kenna seg trygga við, at regluverkið ikki 
verður broytt í tíð og ótíð. Tað var eisini júst ein av grundsetningunum undir arbeiðinum hjá 
Oljuráðleggingarnevndini, sum gjørdi uppskotið til regluverkið fyri oljuvirksemið, at skipanin skuldi 
tola broytingar í kringumstøðunum, uttan at tillagingar alla tíðina skuldu gerast í regluverkinum, 
td. kolvetnisskattalógini. 
 
"Viðvíkjandi veitingum av vørum og tænastum eiga vit at hyggja eftir, hvussu vit kunnu styrkja ta 
sera jaligu gongd, sum vit hava sæð hesi seinnu árini, við at gera karmarnar fyri føroysku vinnuna 
enn betri á hesum øki." 
 
Landsstýrismaðurin sigur seg vera sannførdan um, at ótroyttir møguleikar eru í oljuleiting við 
Føroyar og í oljuvinnuni sum heild. 

"Vit skulu framhaldandi hava leitivirksemi her, og vit skulu gagnnýta teir møguleikar enn 

meira, sum vit hava at lata vørur og tænastur, bæði til virksemi í Føroyum, men sanniliga 

eisini til oljuvirksemið, sum er í grannalondunum og aðrastaðni." 
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