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“Eg eri einki minni enn imponeraður av tí gransking og tí arbeiði, sum fer fram á Jarðfeingi. 

Sum landsstýrismaður ætli eg mær at stuðla stovninum í tí týdningarmikla arbeiði hann ger.” 

So avgjørdur er nýggi landsstýrismaðurin í oljumálum, Poul Michelsen, eftir sína fyrstu vitjan 

á Jarðfeingi, síðani hann tók við sum landsstýrismaður. 



Undir hesi vitjanini hevði landsstýrismaðurin møguleika at hitta stjóran Petur Joensen og 

fleiri av starvsfólkunum og har m.a. síggja úrslitið av tí stóra granskingararbeiði, sum er gjørt 

á stovninum. 

“Nú er tað so, at tað er avmarkað, hvussu nógv man veit um hetta økið sum nýggjur 

landsstýrismaður men eg má viðganga, at her liggja goymd stór virði fyri tað føroyska 

samfelagið, bæði hvat oljuleiting viðvíkur men eisini tá talan er um at fáa nýggja vitan um 

undirgrundina kring Føroyar sum heild.” 

Poul Michelsen sipar her eisini til tann týdning, sum gransking og data um undirgrundina 

hava fyri eitt nú okkara samráðingar um at fáa okkara náttúrliga part av landgrunninum 

uttan fyri 200 fjóðringar. 

“Eg skilji, at tey sita inni við sera nógvari týðandi vitan og royndum og ikki minst tilfari og 

data, sum hevur stóran týdning fyri Føroyar. Tað fólkini har gera og tann granskingin, sum 

fer fram, meti eg hava nógv at siga fyri okkum sum tjóð. Tað fólkini her fáast við og tann 

vitan og royndir tey hava er í veruleikanum ein sólskinssøga.” 

Gróðursetast í politisku skipanini 

Landsstýrismaðurin hevur varugan av, at tær almennu Føroyar og politikarar vita ikki, 

hvussu stórt virði hetta arbeiði og tilfar hevur og sær hann fegin, at hetta verður betur 

gróðursett í tí politisku skipanini. Nevniliga hvussu neyðugt tað er at halda fram við 

granskingini og halda hana viðlíka. 

“Tað verður so mín uppgáva, og tað ætli eg at gera,” sigur hann avgjørdur. 

Jarðfeingi situr inni við sera nógvari vitan og data frá eitt nú gransking, seismikkskjóting og 

leitiboringum á landgrunninum. 

“Eg skilji, at fólkini her eisini eru við í arbeiðsbólkum, har viðurskifti og øki verða kannað, eitt 

nú á Íslandsrygginum fyri bert at nevna eitt. Og tað er so eisini nakað, sum kann koma at 

gagna oljuvinnuni og entá gagna teimum landgrunssamráðingum, sum eru í løtuni. Vit fáa 

her eina vitan, sum er sera týðandi og neyðug fyri hesa tilgongdina, og sum m.a. vísir, at 

har eru øki á havbotninum, sum vit gera krav uppá, eitt nú sunnan fyri Føroyar, ið eru 

áhugaverd og kunnu vísa seg at hava týdning fyri framtíðar oljuleiting.” 

Tað fara at henda broytingar á Jarðfeingi í næstum, nú orkumál sum heild og so oljuleiting 

ikki longur eru undir sama landsstýrismanni. Við nýggja landsstýrinum hendi tann broytingin, 

at orkumál nú verða umsitin av landsstýriskvinnuni í heilsumálum og oljumálini av 

landsstýrismanninum í uttanríkis- og vinnumálum. 

Poul Michelsen er nú av álvara farin at seta seg nágreiniliga inn í málini, sum Jarðfeingi 

arbeiðir við, og her fer m.a. ein komandi oljuútbjóðing at fáa høga raðfesting. Lesið samrøðu 

við landsstýrismannin um hetta í komandi grein á oljan.fo. 
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