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Skipað verður fyri fjølbroyttaru orkustevnu í høllini á Hálsi í Havn 20. og 21. februa. Við 

vera nógvar fyritøkur, sum arbeiða við ymsum orkuloysnum og við eini grønari orkuframtíð 

fyri eygað. Millum luttakararnar er eisini Orkudeildin á Jarðfeingi, sum verður við bæði 

við egnari framsýning og fyrilestrum. Á básinum hjá Jarðfeingi verða ymiskt viðurskifti um 

orku lýst skrivar Jarðfeingi á síni heimasíðu. 

“Annar av høvuðsboðskapunum í orkupolitikkinum er, at vit eiga at vaksa um framleidda 

orku við at útbyggja vindorku í stórt mát beinanveg. Hetta er upplagt, tí Føroyar eru 



millum bestu øki í heiminum til vindorku, og hon er lutfalsliga bílig. Sjálvandi eru 

avbjóðingar í hesum, tí vindorkan er skiftandi og skal temjast fyri at koma til høldar og 

gagnnýtast. Hetta kann gerast við at útjavna vindorkuna við orkugoymslum. Eitt gott boð 

upp á hetta er ‘pumped to storage’, har vatn verður pumpað upp í goymslur í fjøllunum, 

tá ovmikið av vindi er, og brúkt aftur til framleiðslu, tá ov lítið av vindi er,” sigur 

Jarðfeingi og heldur fram: 

“Hin høvuðsboðskapurin er, at vit skulu burtur frá oljunýtslu. Í fyrstu atløgu er talan um 

oljuna til upphiting, tí her hava vit longu eitt gott alternativ, nevniliga hitapumpur. Við 

verandi prísum á olju og el er hetta longu nú ein peningaligur fyrimunur fyri húsarhald. 

Hetta er eisini ein stórur vinningur fyri landið, tí so slepst undan at innflyta og brenna 

hesa oljuna, og harvið minkar dálkandi útlátið.” 

Jarðfeingi fer at hava fimm fyrilestrar báðar dagarnar: 

· Bjarti Thomsen: Vindur og orkugoymsla 

· Kári Mortensen: El-bilar í Føroyum 

· Eyðun Eliasen: Byggilist og lágorka 

· Meinhard Eliasen: Søguligt afturlit – frá torvi til jarðhita 

· Ari Johanneson: El-prísur og elektrifisering 

Kári Mortensen, Ari Johanneson, Meinhard Eliasen og Bjarti Thomsen arbeiða allir í 

Orkudeildini á Jarðfeingi. Eyðun Eliasen er arkitektur og eigari av arkitektafyritøkuni EYA. 

Jarðfeingi hevur heitt á Eyðun um at hava framløgu um lágorkuhúsini á Hvarvinum. 
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