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Jan Müller, Reykjavík.  
Altjóða ráðstevnan um Arktis, sum verður hildin í íslendska høvuðsstaðnum fyri triðju ferð, er eftir 
øllum at døma sera væl vitjað. Umleið 1500 umboð úr meira enn 50 londum, teirra millum eisini fleiri 
úr Føroyum, við ongum minni enn sjálvum løgmanni, Aksel Johannesen á odda, fer komandi 
dagarnar at varpa ljós á eina ørgrynnu av spurningum, sum fevna um alt frá veðurlagsbroytingum til 
vinnu- og mentanarligar møguleikar og avbjóðingar í framtíðini.  
 
Ein av føroyingunum hvørs arbeiðsdagur eisini í stóran mun fevnir um Arktis er Rúni M. Hansen, ið 
stendur á odda fyri arktisku eindini hjá norska stóroljufelagnum Statoil. Rúni er eisini sera virkin í 
altjóða stovninum “World Economic Forum”, sum er umboðaður her á Arctic Circle” ráðstevnuni í 
Reykjavík.  
  



Framtíðar oljuvinnan er so er ein av mongum greinunum, sum verður umrødd á ráðstevnuni. 
Serfrøðingar vilja vera við, at góð 20% av øllum heimsins oljuríkidømi finst í Arktis.  
 
Harðar tíðir  
Tað er tó ein sannroynd, at tað hava verið harðar tíðir í oljuvinnuni síðstu tíðina, og hetta hevur ikki 
bara merkt sjálva oljuvinnuna, men nógvar vinnur, sum meira ella minni eru knýttar til oljuvinnuna. 
Tað eru eisini sera nógvir føroyingar og føroyskar fyritøkur, sum eru knýttir at oljuvinnuni á ymiskan 
hátt.  
 
Oljan.fo hitti Rúna Hansen, sum situr í altjóða leiðsluni hjá Statoil, í Hørpuni í Reykjavík, ið hýsir hesi 
eisini fyri Føroyar áhugaverdu ráðstevnu. Statoil er eitt av teimum heilt stóru oljufeløgunum í 
heiminum. Felagið framleiðir 2 milliónir tunnur av olju og gassi um dagin, og er eisini sera virkið 
innan varandi orku, har felagið millum annað hevur stórar offshore vindmylnuparkir í Bretlandi. 
Felagið framleiðir eisini úr tí sokallaða “skifer” í Amerika, og er tessvegna við á fleiri økjum. Føroyski 
Statoil-stjórin hevur verið við til fleiri upp- og niðurtúrar í oljuvinnuni, og eisini í øðrum vinnum. Eitt, 
sum er nógv frammi í dag, er, um vit í heila tikið fáa brúk fyri oljuvinnuni í framtíðini, og røddir eru 
entá frammi um, at oljuvinnan má steðgast heilt, orsakað av veðurlagsbroytingum.  
 
Veruleikafjart kjak  
Tá tosað verður um avbjóðingarnar í oljuvinnuni, so heldur Rúni M. Hansen, at kjakið onkuntíð er eitt 
sindur veruleikafjart:  
 
“Vit, sum vinna, noyðast at betra okkum alla tíðina og finna nýggjar møguleikar og hættir bæði at 
framleiða olju og gass, men eisini innan varandi orku, tí vit hava brúk fyri báðum í framtíðini. Vit 
vænta, at olja og gass framvegis verður ein týðandi partur av orkusamansetingini í framtíðini, eisini í 
einum sokallaðum “togradsscenarie”, sum tað verður tosað um. Harafturat vænta vit, at varandi orka 
kemur at vaksa nógv.  
 
Ein orsøk til at vøksturin verður stórur innan varandi orku, er, at tað er ein so lítil partur av 
orkusamansetingini í heiminum í dag, og tí kann tað fleirfaldast, bara um tað skal koma upp um 10% 
av tí samlaða. Tað er sera torført at hyggja langt fram, men í metingunum hjá Statoil, so vænta vit 
framvegis, at millum 40 og 50 prosent av orkusamansetingini í heiminum verður olja og gass, og 
harafturat vænta vit ein stóran vøkstur í varandi orku.“ 
 
Føroyar framvegis áhugaverdar í oljuleitihøpi 
Spurdur, um tað tessvegna framvegis verður neyðugt at leita eftir olju, og um til dømis føroyska økið 
framvegis kann verða áhugavert í framtíðini, sigur hann, at so leingi sum tað er stórur eftirspurningur 
eftir olju og gassi, skulu vit verða varin við at útiloka øki sum tað føroyska, har olja er staðfest, og har 
viðurskifini eru skipað.  
 
Viðvíkjandi eftirspurninginum og støðuni yvirhøvur, sigur hann:  
 
“Um vit bara hyggja at teimum feltum, sum eru í framleiðslu í dag, so minkar framleiðslan úr hesum 
við umleið 3 til 6 prosentum árliga. Bara at skulu javnviga hesa minkingina í framleiðsluni er í 
sjálvum sær ein stór avbjóðing. Munurin svarar til, at vit í 2040 skulu erstatta fimm ferðir alla 
framleiðsluna hjá Saudi Arabia, sum er heimsins størsta framleiðaraland.“  
 
Spurdur um støðuna í vinnuni í dag, sigur Rúni Hansen:  
 
“Tá allir pílar venda uppeftir, so gongur tað sjáldan so gott, sum øll halda og vóna tað fer at ganga”, 
og so leggur hann afturat: “men tá tað er ein niðurgongd, so verður tað sjáldan so ringt, sum flest øll 
óttast. Vit ávirkast øll av støðuni vit eru í her og nú, og tí hava vit lyndi til at forsterka verandi støðu, 
so ella so.”  



 
Vinnan má tillaga seg  
Rúni M. Hansen heldur, at vinnan treingir til at tillaga seg í dag, tí tað var farið ov langt: “Einhvør 
vinna noyðist at tillaga seg javnan, og vit eru í eini tílíkari støðu í dag. Tað er sera trupult, meðan tað 
leikar á, men eg vænti, at um vit gera rættar raðfestingar og tillagingar í dag, so kemur vinnan sum 
heild styrknað úr støðuni aftur.” 

 


