Johan Dahl, fráfarandi landsstýrismaður í vinnumálum, er júst afturkomin av vitjan í Kina, har hann hevur kunnað
oljufeløg um møguleikarnar at finna olju í føroysku undirgrundini
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Sum ein av teimum seinastu uppgávunum hjá fráfarandi landsstýrismanninum í
vinnumálum, fór Johan Dahl herfyri til Kina fyri eitt nú at hitta leiðsluna í einum av
teimum stóru kinversku oljufeløgunum, Sinopec. Heimafturkomin vónar
landsstýrismaðurin, at kinversk oljufeløg fara at vísa føroyska økinum ans, tá tað stundar
móti eini nýggjari útbjóðing. Enn er tó ov tíðliga at siga nakað meira ítøkiligt um tað.
Stóran áhuga fyri Føroyum
“Støðan í oljuvinnuni í løtuni er sjálvandi ikki góð, nú oljuprísurin er so lágur, sum hann
ikki hevur verið leingi. Men vit hava lagt eina strategi, sum eg haldi er skilagóð, við
marknaðarføring av landgrunsøkinum. Har hava vit m.a. sett eitt fólk í Vinnumálaráðnum,

Maluna Ellefsen, sum at taka sær av og samskipa marknaðarføringina saman við øðrum
góðum fólkum bæði hjá Jarðfeingi og eisini FOÍB, sum vilja hava, at nakað hendir á
landgrunninum komandi árini,” sigur Johan Dahl.
Hann kom fyri stuttum aftur av vitjan í Kina, har hann hevði høvi at kunna kinversk
oljufeløg um oljuleitingina við Føroyar.
“Eg var m.a. í Kina í farna mánað sum ein partur av marknaðarføringsátakinum og hevði
fund við eitt av teimum størstu oljufeløgunum har, Sinopec. Har greiddi eg teimum frá
møguleikunum í Føroyum og hvat vit ætla. Føroyska økið var ókent fyri teir. Teir vístu tí
stóran áhuga fyri økinum og vildu fegnir fáa meira tilfar um økið og fáa samband við teir
røttu persónarnar, sum standa fyri øllum tí fakliga.
Vit hava so mælt til at fáa ein fund við teir í Føroyum ella í Europa at tosa víðari út frá tí,
sum liggur fyri framman her hjá okkum í sambandi við komandi útbjóðing í 2017. Kinesiska
felagið kann so fáa atgongd til alt tað tilfar, sum eisini onnur oljufeløg hava og kunnu fáa
hendur á.”
Johan Dahl vísir á, at Sinopec er longu við í leitingini í Bretlandi. Kinesiskt oljufelag er
eisini partur av leitingini í Íslandi, so kinverjar eru ikki so langt frá okkara øki, og tí var
tað eisini náttúrligt av okkum, tá vit kortini vóru í vinnuørindum í Kina, eisini at taka
oljuleitingina upp sigur hann.
Johan Dahl heldur tað eisini vera áhugavert at tosa við eitt nú kinesisk oljufeløg, sum
hava drúgvar royndir at bora á landi, nú tað hevur verið tosað um at bora á landi í
Føroyum eisini. Onkur av okkara jarðfrøðingum hevur skotið upp at gera eina djúpa boring
á landi, so tað er rætt at taka henda spurningin upp eisini heldur hann.
“Tað er okkara uppgáva at skapa áhuga hjá feløgum fyri føroyska økinum og fáa tey
sannførd um, at her goymir seg olja og gass, nú fleiri stór fund eru gjørd skamt frá
markinum á bretskum øki.
Sjálvur haldi eg, at tað er bara ein spurningur um tíð, til tingini venda aftur til okkara
fyrimun, og vónandi verður tað áhugavert hjá feløgunum aftur at fara at bora á djúpum
vatni.
Trupulleikin í løtuni er, at øll oljufeløgini spara og minka um útreiðslurnar, og tað gongur
sjálvandi út yvir Føroyaøkið eisini, men eg haldi ikki man skal geva upp og siga, at hetta
var tað. Tað er langt frá har man er.”
-Vit hava borað 9 brunnar í Føroyum. Vit hava staðfest, at olja er her, men vit hava enn
ikki gjørt nakað lønandi fund. Hvat heldur tú verður tann mest týðandi uppgávan hjá
tínum eftirmanni at taka upp, tá hesin tekur við?
“Tað, sum er mest týðandi fyri at hava kyndilin loðandi og at varðveita áhugan fyri
føroyska økinum, er at halda lív í marknaðarføringini við m.a. at luttaka á fakligum
messum ol.”

Vinnan eisini stóran týdning
Johan Dahl heldur, at tað hevur týdning, at eftirmaður hansara eisini heldur fram við at
menna grundarlagið fyri føroyskum arbeiðsplássum í altjóða oljuvinnuni.
“Hóast vit onga olju hava funnið, so hava vit kortini klárað at skapa føroysk arbeiðapláss í
oljuvinnuni og eigur tað at vera eitt mál hjá komandi landsstýri at halda fram við hesi
menning. Tað at kunna búgva í Føroyum og at arbeiða í útlandinum er eisini nakað, sum
vit eiga at leggja okkum eftir.”
Johan Dahl sigur seg taka fult undir við útsøgnini hjá Reiðarafelagnum fyri Farmaskip um,
at Føroyar hava brúk fyri eini maritimari strategi. Tað vónar hann, at komandi
landsstýrismaðurin/kvinnan fer at arbeiða við. Eisini stuðlar hann fult út ætlanini hjá
Oljuvinnufelagnum at gera Føroyar til ein maritiman tænastudepil.
-Nú nýtt landsstýri tekur við og stingast skal út í kortið av nýggjum, er tað tá ikki av
stórum týdningi at seta av pengar til fleiri jarðfrøðiligar kanninar og gransking, sum eitt
nú hevur til endamál at búna prospektir og leitiøki og harvið t.d. seta pengar á
fíggjarlógina til slíkt endmál, heldur enn brúka orku uppá marknaðarføring sum so?
“Tað er rætt at arbeiða á báðum frontum. Tað finnast longu pengar til gransking og
kanningar, so vit kunnu fáa fakfólk at útvega meira av data. Tað liggur eisini í kortunum á
Jarðfeingi skilji eg. So vit mugu bæði halda áhuganum fyri Føroyum gangandi og útvega
fleiri data um føroysku undirgrundina.”
Johan Dahl loyvir sær at ivast í, um tað ber til at finna fleiri pengar til Jarðfeingi. Skal
nakað játtast, so eigur tað at koma frá grunnum, sum longu hava pengar til granskingarog kanningarendamál, eitt nú Sindri ol.
Johan Dahl ivast ikki í, at olja og gass finst í føroysku undirgrundini, og at tað bara fara at
ganga fá ár, til kolvetni verður funnið í rakstrarverdugum nøgdum.
“Nú er mítt skeið runnið, og eg vóni, at føroyska luttøkan á oljumessuni í Aberdeen í
næstu viku verður væleydnað. Sjálvur haldi eg tað er sera umráðandi, at Føroyar vísa
flaggið.”
Gott samstarv
Landsstýrismaðurin vónar, at tað góða samstarvið, sum hevur verið millum teir ymsu
stovnarar og feløgini kring oljuleitingina kann halda fram. Hóast flestu av oljufeløgunum
hava latið síni loyvi inn aftur, so vónar hann, at eitt felag sum FOÍB, ið umboðar útlendsk
oljufeløg, fer at halda fram við sínum virksemi.
“FOÍB hevur gjørt at stórt arbeiði bæði fyri at kunna um oljuvinnuna men eisini fyri at
skapa áhuga fyri tí føroyska økinum. Samstarvið eg havi havt við henda felagsskap, meðan
eg havi verið í Vinnumálaráðnum hevur verið einastandandi. Eg havi følt, at man hevur
altíð kunnað vent sær til FOÍB fyri at fáa upplýsingar av ymsum slag. Tað er

týdningarmikið fyri føroyska samfelagið at hava FOÍB, tí her finst ein rúgva av vitan, sum
er til gangs fyri alla tilgongdina og fyri allar partar. FOÍB eigur at halda fram, og eg vóni
eisini, at oljufeløgini, sum hava verið við til at halda FOÍB á lívi og sett pengar í henda
felagsskap, ásanna, at FOÍB eigur at vera ein partur av spælinum frameftir eisini.”

