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Um felagið
Oljuvinnufelagið er eitt áhugafelag fyri fyritøkur, sum longu eru virknar í oljuvinnuni ella
ætla sær virknan lut í hesi vinnu.
Uppgávan hjá felagnum er at útinna felags áhugamál og at verja áhugamálini hjá
limunum. Umsiting felagsins er í Vinnuhúsinum.
Tá stovnandi fundurin varð 2. apríl í 2001 vóru tað 27 feløg, sum teknaðu seg sum
lim. Í dag er
limatalið 32

.
Í nevndini í Oljuvinnufelagnum sita:
Magni Arge, formaður
Gunnbjørn Joensen, næstformaður
Anja Jacobsen
Jostein Petersen
Eli Lassen
Tiltakslimur er
Christian Danielsen
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Yvirlit yvir limirnar

Atlantic Airways
Atlantic Supply Base
Damfar P/F
Demich P/F
El‐Service
Faroe Ship P/f
Føroya Gassøla Sp/f
Faroe Offshore Service P/f
Ingeniørvirkið Jostein Petersen
J & K Petersen Contractors P/f
Kemilux
KJ‐Hydraulik
LM Electric P/f
Lundin (Lundin software), Sp/F
Meginfelag Búnaðarmanna L/F
Offshore Directory Sp/f

PAM Offshore service
Poul Hansen P/f
Poul Michelsen P/f
Radioservice P/F
Reyni‐Service P/F
Runavíkar Havn
Samskip P/f
Skansi Offshore P/f
Solar P/F
Sveisingahandilin P/F
Thor P/F
Tórshavnar Havn
Vest Pack P/F
Vesturvón P/F
Virkisráðgeving Sp/f
Vónin P/F

_____________________________________________________________________
Virksemi á føroyskum øki og innan føroyska oljuvinnu
Borað varð í tveimum brunnum í Brugdan ll í 2014, men í hvørgum brunninum
varð kolvetni funnið. Statoil hevur eftir hetta avgjørt at lata loyvið inn aftur saman
við tveimum øðrum loyvum.
Í løtuni eru sostatt tvey loyvir á føroyska landgrunninum, har Statoil og Dong eru
loyvishavarir.
Nýtt útbjóðingarumfar til oljuleiting í 2017
Vinnumálaráðið hevur boðað frá, at um tvey ár verður aftur møguligt hjá
oljufeløgum at fáa nýggj loyvir til at leita eftir olju undir Føroyum.
Leitivirksemi hevur verið á føroyska landgrunninum í eini 15 ár og níggju brunnar
eru boraðir, tó uttan lønandi oljufund. Jarðfeingi hevur ta áskoðan, at fleiri øki
eiga at verða kannað, og at góðir møguleikar eru at finna olju í rakstrarverdum
nøgdum. Lágur oljuprísur merkir, at verandi løta ikki er tann rætta at bjóða
leitiloyvi út júst nú. Landstýrismaðurin hevur boðað frá, at leitiloyvir verða boðin
út eftir opendoor skipanini í 2017.

Marknaðarføra føroyskar veitarar
Formaður og skrivari í Oljuvinnufelagnum hava vegna felagið luttikið á ymsum
ráðstevnum og eisini havt framløgur um føroyska oljuvinnu og virksemi.
Fyritaksemið innan frálandavinnu í Føroyum er komið á eitt vegamót, nú ongin
nýggj leitiboring er fráboðað. Vit kunnu sjálvandi liva í teirri vón, at rákið vendur
skjótt og næsta boring ikki er langt burturi, men útlit eru ikki til tess sum er. Tískil
kann føroysk vinna ikki dúva uppá tær treytir, sum verða settar útlendskum
feløgum, sum virka á føroyskum øki, men má satsa uppá at taka við uppgávum
uppá marknaðartreytir uttanfyri landoddarnar og at draga sum mest av
tænastuvirksemi til Føroya.
Tí fer Oljuvinnufelagið undir at samskipa eitt átak um at staðseta Føroyar sum
maritima tænastustøð fyri frálandavinnuna og fyri alla skipaferðslu, sum siglir
framvið Føroyum. Vit hava roynt hetta fyrr, men tá vóru fortreytirnar ikki so góðar
sum nú. Vit hava, umvegis tær níggju boringarnar í Føroyum og vitjanini hjá
West Hercules prógvað, at maritima tænastuvinnan í Føroyum væl og virðiliga
er kappingarfør á altjóða stigi.
Við tíðini er ferðslan í føroyskum sjóøki nógv vaksin, frálandavirksemið tætt at
føroyska markinum er nógv vaksið, ferðslan umvegis arktis stendur í vøkstri og
reglusemið í flogferðsluni er nógv batnað síðani flogvøllurin var longdur og
Atlantic Airways tók í nýtslu nýggj flogfør. Alt hetta talar fyri at marknaðarføra

Føroyar sum ein upplagdan maritiman tænastudepil. Fyrsta átakið snýr seg um
at marknaðarføra Føroyar sum tænastudepil fram móti oljustevnuni Offshore
Europe í Aberdeen.
Dentur verður lagdur á fimm høvuðspunktir:
1.
2.
3.
4.
5.

Geografiska staðsetingin mitt í Atlantarhavinum
Prógvaðar og víðfevndar førleikar í oljuvinnu
Stóran fleksibilitet og nærum allar tænastur eru innan 1 tímafrástøðu
Kappingarført kostnaðarstøði
Vit hava tøkt pláss í havnunum og góðar havnir
Arbeitt verður í løtuni við eini heimasíðu, sum skal lýsa Føroyar og føroysku
vinnuna. Hetta er fyrsta stigið á leiðini, soleiðis at útlendskar fyritøkur kunnu finna
okkum á netinum og fáa eitt greitt innlit í, hvørji vit eru, og allar tær tænastur, vit
kunnu veita.
Harafturat verður eisini printað nakað av tilfarið, sum verður brúkt, tá farið verður
á messur og aðrastaðni, har Oljuvinnufelagið er umboðað.
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Virksemi annars

Luttøka á oljumessum
Oljuvinnufelagið hevur ábyrgdina av at samskipa føroyska landabásin á
Offshore Northern Seas í Stavanger og Offshore Europe í Aberdeen.
Í 2013 gjørdi Løgmansskrivstovan av, at tey framyvir ikki samskipa føroyska
luttøku á oljumessu. Fyrstu ferð Oljuvinnufelagið samskipaði landabásin var í
2014, og avgerð er tikin um at halda fram við hesum.

Offshore Northern Seas 2014


Offshore Northern Seas 2014 var í døgunum 25. – 28. august í Stavanger.
12 fyritøkur/havnir luttóku á landabásinum. Av hesum vóru 9 limir í
Oljuvinnufelagnum.
Luttakandi fyritøkurnar vóru: Atlantic Airways, Atlantic Supply Base, Skansi
Offshore, Thor Offshore, Faroe Ship, PAM Offshore Services, Runavíkar Havn,
Tórshavnar Havn, Vágs Havn, Tvøroyar Havn, Kemilux og Faroe Offshore
Service. Eisini vóru FOIB og Jarðfeingi við á messuni.
Talan var sostatt um breiða umboðan av føroyskari vinnu, havnum, kommunum
og myndugleikum í Stavanger í august.
Tórshavnar Kommuna saman við Runavíkar Kommunu høvdu á festivaløkinum
niðri við havnina í Stavanger skipa fyri føroyskari umboðan, sum partvíst var hýst
í einum tjaldi, sum var opið hvørt kvøld, og tær skipaðu eisini saman við
Oljuvinnufelagnum fyri móttøku umborð á Westward Ho, sum seinastu nógvu
árini hevur vitjað í Stavanger, tá oljumessan er. Føroyska tjaldi, saman við
móttøkuni umborð á Westward Ho, eru vorðin ein fastur afturvendandi og
týdningarmikil partur av messunum í Stavanger, sum bæði vertir og gestir eru
fegnast um..

Offshore Europe 2015
Offshore Europe verður í Aberdeen í døgunum 8. – 11. September 2015.
Higartil hava 7 fyritøkur/havnir meldað til luttøku á landabásinum. Talan er um:
Atlantic Airways, Atlantic Supply Base, PAM Offshore, Føroya Tele (Shefa),
Tórshavnar Havn, Vágs Havn og Runavíkar Havn. Eisini verða FOIB og
Jarðfeingi við á messuni.
Óljuvinnufelagið fer undir eitt átak afturat at fáa fleiri fyritøkur at taka lut, so átakið
at seta Føroyar á kortið sum maritiman tænastudepil fær størri vekt og ávirkan.

Somuleiðis arbeiðir felagið eisini saman við øðrum pørtum, sum eisini vilja virka
fyri marknaðarføring av Føroyum sum tænastustøð og føroyskari maritimari
tænastuvinnu. Eitt nú kommunur, havnir, veitingarfeløg, myndugleikar, fakfeløg
og politiskir flokkar.

