
 

Leif Johan Sevland, stjóri fyri ONS og fyrrverandi borgarstjóri í Stavanger heilsu uppá samskiparar og luttakarar á 
føroyska básinum í Aberdeen, Esther Dahl, Maluna Ellefsen og Jórun Gardar. Mynd Jan Müller/oljan.fo 

Føroyar við á heimsins 
størstu oljumessu í 2016 
Jan Müller 

14.09.2015 - 15:43 

Oljan.fo 

 

Offshore Northern Seas, ONS,  man vera ein av heimsins størstu olju- og orkuframýningum 

sum heild og verður hon hildin annaðhvørt ár í Stavanger. Føroyar hava luttikið á ONS 

nærum øll hesi seinastu góðu 20 árini, og longu nú er greitt, at ONS í 2016 verður einki 

undantak í so máta. Fyrireikararnir av føroyskari luttøku á oljumessum í útlandinum, 

Oljuvinnufelagið undir Vinnuhúsinum, hevur longu lagt bilett inn til ein bás har. Góðu 

royndirnar frá luttøkuni á oljumessuni í Aberdeen nú um dagarnar gera tað heilt náttúligt 

eisini at fara til Stavanger. Tað verður eisini mett rætt og skilagott at fáa út boðskapin í 

Norra um maritima føroyska tænastudepilin í Norðuratlantshavi umframt at varpa ljós á 

komandi útbjóðingina á landgrunninum um tvey ár. 



Vinnuhúsið umrøður oljumessuna á síni heimasíðu og skrivar, at stórur áhugi var fyri 

føroyska básinum í Aberdeen. Bæði samskiparar og fyritøkur vórðu væl nøgd skrivar 

Vinnuhúsið og heldur fram:  

“Hóast niðurgongutíðin innan oljuvinnuna sæst aftur á luttakaratalinum á framsýningini 

kom tó væl burturúr. Nógv vitjandi vóru á føroyska landabásinum, og føroysku 

fyritøkurnar hittu millum annað kundar og samstarvsfelagar. Útlendsk tíðindafólk vóru 

eisini áhugaði í Føroyum, og tey vildu frætta um oljuboringar, útbjóðingarrunduna í 2017 

og veitaravinnuna í Føroyum. Nógv varð gjørt burturúr at marknaðarføra Føroyar sum ein 

tænastudepil í Atlantshavinum, og vinnan er væl kappingarfør á hesum økinum. 

Føroyska luttøkan varð samskipað av Oljuvinnufelagnum, og samskipararnir meta, at hóast 

luttøkan á framsýningini er minni í ár enn undanfarnu árini, er framsýningin væl eydnað 

fyri luttakandi fyritøkurnar. 

Offshore Europe verður hildið annaðhvørt ár. Tey árini, Offshore Europe ikki er, er 

Offshore Northern Seas, ONS, í Stavanger, og eisini henda framsýningin er av stórum 

týdningi fyri tær føroysku fyritøkur, sum hava sítt virksemi innan oljuvinnuna.” 

Stjórin fyri ONS, Leif Johan Sevland vitjaði eisini føroyska básin á Offshore Europe, har 

hann hitti samskiparar og fleiri av luttakarunum. Hann sær fram ímóti at síggja føroyingar 

aftur á ONS, sum er ein av heimsins størstu orkumessum, og longu nú er nærum fullteknað 

til oljumessuna næsta ár sigur hann. 

Hann ber ikki ótta fyri, at ringu tíðirnar í oljuvinnuni skulu minka um áhugan fyri ONS. 

“Áhugin higartil er líka stórur sum seinast. Vit lata upp eina spildurnýggja tøkniliga høll, 

festivalurin á Bryggjuni er longu fullteknaður, so samanumtikið sær alt gott út. Vit gleða 

okkum eisini at síggja føroyingar bæði á messuni og á bryggjuni við sluppini og øllum, ið 

hartil hoyrir. Føroyingar eru eitt einastandandi fólk, og vit gleða okkum at hava tykkum 

við enn einaferð til ONS. 

Hvussu sær Leif Johan, sum í mong ár var borgarstjóri í norska oljuhøvuðsstaðnum, 

Stavanger, støðuna í oljuvinnuni í dag! 

“Hon er sera krevjandi, tí stórar broytingar eru hendar uppá sera stutta tíð. Nógv missa 

arbeiði, og tað er sera spell. Men broytingar henda, og vit mugu laga okkum til hesar 

broytar og laga arbeiðsplássini eftir tí. 

Tað fer at ganga rætta vegin aftur, og til tá mugu vit gera tað vit kunnu fyri at vera 

kappingarfør, lata bíligari vørur og tænastur skjótari og harvið verða betri útgjørd til at 

møta framtíðini. 

Støðan í løtuni er torfør fyri mong, men uppá longri sikt fer hon at vera góð.” 
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