Landsstýrismaðurin í oljumálum, Johan Dahl og forkvinnan í Vinnu- og Havnanevndini í Klaksvíkar kommunu, Óluva
Klettskarð, vitja básin hjá FOÍB, sum umboðar útlendsku oljufeløgini, ið leita eftir olju í Føroyum, har stjórin Jan
Mü
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"Tað er umráðandi, at vit øll virka sum ambassadørar fyri Føroyar, eisini tá tað um
oljuleiting viðvíkur, og tí havi eg m.a. við míni luttøku á Atlantic Fair roynt at fáa
boðskapin um nýggju útbjóðingina í 2017 út til so mong sum tilber," sigur Johan Dahl við
oljan.fo, eftir at hann í vikuni hevði áhugaverda framløgu um maritimu framtíðina og
annars um útlitini á oljuøkinum.
Millum mongu málini, sum vórðu reist og umrødd á stóru maritimu stevnuni Atlantic Fair í
Klaksvík farnu dagarnar, varð eisini seinasta útspælið frá landsstýrismanninum í vinnu- og
oljumálum, Johan Dahl, um at bjóða altjóða oljufeløgum at luttaka í eini nýggjari
útbjóðing á føroyska landgrunninum í 2017. Í framløgu síni á Atlantic Fair greiddi Johan

Dahl m.a. frá ætlanini at lata upp eina 4. útbjóðing um góð tvey ár. Hetta fyri at fáa
oljufeløg longu nú at taka Føroyar við í sínar framtíðar leiti- og íløguætlanir.
Hóast einki lønandi oljufund er gjørt í teimum níggju brunnunum, sum eru boraðir
seinastu 15 árini, so hevur landsstýrismaðurin í oljumálum kortini ikki mist vónirnar til, at
føroyska oljan verður funnin einaferð í framtíðini. Hann heldur tað tí vera eit týðandi
signal at senda umheiminum longu nú, at Føroyar eru farnar undir fyrireikingarnar til enn
eina útbjóðing á landgrunninum.
Tíðindini eru longu farin út kring allan oljuheimin og verður so eisini høvi til at kunna um
hetta á komandi oljuráðstevnum og messum í øðrum londum, eitt nú á stóru “Offshore
Europe” messuni í Aberdeen í september, har fleiri føroyskar fyritøkur og havnir fara at
luttaka. Tað tiltakið kann eins og onnur tiltøk verða eitt gott høvi til at marknaðarføra ta
komandi útbjóðingina heldur landsstýrismaðurin, sum fegin vil gera alt tað hann er
mentur til at ávirka hesa gongd rætta vegin.
“Eg haldi eisini tað er gott, at FOIB, Føroya Oljuídnaðarbólkur, saman við kunnandi
kortum frá Jarðfeingi um 4. útbjóðing, brúkar hesa messuna til at fáa tíðindini út um
útbjóðingina, soleiðis at eisini onnur, sum arbeiða í vinnuni ella hava áhuga fyri hesum,
kunnu kunna síni sambond um runduna,” sigur Johan Dahl við oljan.fo, ið varð partur av
básinum hjá FOÍB á Atlantic Fair.
FOÍB var eisini ein av høvuðssponsorunum til messutiltakið saman við Vinnu- og
Fiskimálaráðunum, ið fevndi um ikki færri enn 171 fyritøkur úr 18 londum, harav nakrar
teirra eisini arbeiða innan veitingar og tænastur til olju- og frálandsvinnuna.

