
 
Poul Michelsen hevur nógv jørn í eldinum, eitt teirra er at fyrireika komandi oljuleiting. Mynd Jan Müller/oljan.fo 

Oljuráðharrin: Mugu 
fyrireika okkum væl til 
komandi oljuleiting 
Jan Müller 

10.12.2015 - 12:20 

Oljan.fo 

 



Tað er ein miðvísur men eisini varin landsstýrismaður í oljumálum, sum nú fer undir at 

fyrireika seg til eina komandi oljuleiting á føroyska landgrunninum. Miðvísur - tí hann ynskir 

og hevur vónir um, at komandi leiting kann geva góð úrslit og vera við til at menna føroysku 

veitingarvinnuna. Varin – tí hann ætlar eina skipaða tilgongd, har hvør steinur verður 

vendur, áðrenn týðandi avgerðir verða tiknar. Oljan.fo hevur hitt nýggja oljumálaráðharran, 

Poul Michelsen. 

Royndir og vitan sum barrlast 

Síðani nýggi landsstýrismaðurin tók við, hevur hann brúkt nógva orku at seta seg inn í 

mongu málini á sínum øki. Og tað er ikki hissini, nú hann fyri bert at nevna nøkur av 

málsøkjunum, umsitur uttanríkismál, alimál, vinnumál og eisini oljumálini, sum í fyrstu atløgu 

kunnu tykjast fjarskotin og lítið sjónlig, havandi mongu turru brunnarnar og torføru støðuna í 

vinnuni í huga. 

Men við sær í arbeiðsskjáttuni í Tinganesi hevur landsstýrismaðurin eina røð av drúgvum 

royndum frá bæði vinnu- og handilslívinum og politikki. Og tað var við hesum royndum og 

vitan innan hesi øki sum barrlast, at hann nú um dagarnar legði at landi á Jarðfeingi. 

Poul Michelsen hevur fylgt oljuleitingini við Føroyar frá fyrsta degi. Hansara egna fyritøka 

hevur nevniliga verið ein av veitarunum til boripallar á landgrunninum. Tí er hann eisini latin 

væl í til hesa nýggju uppgávu sum landsstýrismaður. 

Tá tað loksins eydnast oljuportalinum at fáa orð á landsstýrismannin kann hann ikki lata 

vera við fyrst at nevna týdningin, sum vinnan hevur havt í oljutilgongdini. 

Frálandsvinnu burtur úr ongum dropa av olju 

“Eg haldi tað er fantastiskt, at vit sum føroyingar hava megnað at fáa eina frálandsvinnu 

burtur úr ongum dropa av olju. Tað vísir, at vit hava eitt potentiali, sum eingin annar eigur í 

sama mun. Her liggja nógvir áhugaverdir møguleikar fyri ikki at tosa um stóru framtíðar 

vinnumøguleikarnar, tá tað kemur til at taka niður pallar.” 

Landsstýrismaðurin sær fram til eina komandi leitiútbjóðing í 2017 við stórum áhuga og 

ætlar sær eisini í holt við tær avbjóðingar, sum eru knýttar at hesi tilgongdini. Tað er 

hansara sannføring, at tú um somu tíð eigur at vera bæði miðvísur og varin, soleiðis at 

skilja, at sjálvandi skulu vit brúka neyðugu orkuna at fyrireika okkum til eina komandi 

útbjóðing, men hinvegin skulu vit heldur ikki leypa fram av og bjóða okkum fram, sum var 

talan um eina útsølulíknandi støðu. 

“Vit skulu sjálvandi hyggja at og eftirmeta tilgongdina higartil og her eisini tær treytir og 

reglur, sum eru galdandi og spyrja okkum sjálvi, um best man vera at lata standa til og 

halda fram á somu kós, ella um vit skulu til at gera neyðugar tillagingar, um tað vísir seg at 

vera tað rætta. Her kunnu tað so vera nógvir ymsir spurningar at taka støðu til so sum 

kaikantin , gjøldini og aðrar skipanir við. 



Vit verða eisini noydd at spyrja okkum sjálvi, um vit eru til útsølu í hesum tíðum, og um tað 

rætt at vera proaktiv í eini tíð, har oljuvinnan er so lamløstað. Ella um vit ikki bara eiga at 

fyrireika okkum og gera tað arbeiði, sum man eigur her heima og sleppa undan at fara ov 

nógv í útsølu.” 

Útboð og eftirspurningur 

Men enn er ov tíðliga at vera heilt ítøkiligur um, hvat skal broytast ella ikki. Har til er 

landsstýrismaðurin enn ikki komin. Men harfyri er hann avgjørdur, tá talan er um, at vit skulu 

gera tað vit kunnu fyri at leita eftir og vónandi finna føroysku oljuna. Hetta er so nakað, sum 

landsstýrismaðurin eisini fer at umrøða saman við vinnuni - hvat er skilabest at gera og hvat 

gagnar sjálvari sakini mest. 

“Talan er her eisini um útboð og eftirspurning. Og í hesum føri eru tað eisini vanlig 

handilsprinsipp, sum eru galdandi. Tað er kanska ikki so freistandi at leita her í løtuni, og 

tað eru tað helst fleiri orsøkir til. Eitt nú eru Føroyar eitt øki, sum er ringt at leita í. Enn er 

eisini ov tíðliga at siga, hvat tað er, sum vit skulu taka atlit til í eini komandi útbjóðing. Tað er 

m.a. hetta vit fara at hyggja at í tíðini, sum kemur.” 

Landsstýrismaðurin sigur annars seg ikki hava hoyrt nakað signal um, at vit skulu til at 

lækka okkara áhuga at leita eftir og finna kolvetni í undirgrundini. Kósin er tí tann sama. Fyrr 

ella seinni vendir gongdin, og til ta tíð skulu vit brúka orku uppá at fyrireika okkum, so vit eru 

klár, tá oljufeløgini vilja koma aftur henda vegin. 

“Spurningurin um oljuleiting og veitingar til leiting og vinnuna annars er nakað, sum ikki 

verður slept. Tvørturímóti fara vit at vera virkin á hesum økjum og gera tað, sum vit eiga. Vit 

skylda eisini tí vinnu, sum er bygd upp øll hesi árini borað hevur verið á landgrunninum, at 

vit halda lív í leitingini, tí tað m.a. er hon, sum er fortreytin fyri øðrum vinnuvirksemi her á 

landi.” 

Stór krøv til okkum sjálvi 

Bara tað at kunna handfara oljuleiting frá landi av hevur gjørt, at fyritøkur og fólk hava gjørt 

sítt ítarsta og lært at vera professionell. 

“Mín fyritøka hevur verið við í hesi tilgongdini og hava vit har gjørt okkum stóran ómak at 

gera tær broytingar og ábøtur, sum vinnan raðfestir so høgt og krevur av okkum, og sum 

hevur gjørt, at vit betur og framhaldandi kunnu vera partur av hesi vinnu. Krøvini vinnan 

setir eru sera stór, og tað hava vit so eisini verið ígjøgnum, soleiðis at vit hava kunnað verið 

partur av menningini. 

Tað hevur so smittað av allan vegin, at fleiri fyritøkur hava fingið gagn av tilgongdini, so tað 

vildi verið púra burturvið at slept einum møguleika, har vit kunnu vera við til at síggja eina 

vinnu menna seg enn meira. 

-Kunnu vit vænta at síggja nýggja landsstýrismannin í oljumálum á oljumessuni í Stavanger 

komandi ár? 



“Eingin ivi um tað og tá vóni eg eisini, at vit kunnu fáa maritima depilin enn meira í fokus. 

Hetta er eitt øki, sum eg eisini fari at raðfesta frammaliga bæði sum vinnu- og 

uttanríkisráðharri. ” 

Nú Poul Michelsen hevur fingið oljuvinnuna at umsita, so dylur hann ikki fyri, at hann hevur 

eitt ynski um at sleppa umborð á ein oljupall og síggja virksemið har. 

Føroyar og fígging 

Hóast tað aðrastaðni, har olja longu er funnin og verður framleidd, ikki er óvanligt, at tað 

almenna onkursvegna er við til at fíggja partar av leitingini, eitt nú skjóting av seismikki, so 

fer hetta neyvan at henda í Føroyum undir hesum oljumálaráðharranum heldur. 

Nýggi landsstýrismaðurin dugir ikki at ímynda sær, at tað er fíggjarlig orka til hvørki at skjóta 

seismikk ella fíggja leiting frá føroyskari síðu. Tí tær upphæddirnar fara at vera sera stórar 

ikki minst út frá føroyskum viðurskiftum. Tað er eisini munur á londum, sum longu hava 

funnið olju, og sum hava fyri neyðini at finna nýggjar goymslur. 

“Tíðin má bara vísa, hvat fer at bera til. Sum nú er, so er øll oljuvinnan í fríum falli. Tað er 

sera ringt at síggja, nær hon botnar, og nær tað vendir. Men tað skal ikki vera nakar ivi um, 

at vit fara at fyrireika okkum til komandi tíðir, og vit vita, at tingini venda skjótt. Og tá tað 

vendir, so skulu vit eisini vera klárir.” 
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