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Norsk oddagrein um aling
kundi verið føroysk
Týsdagin umrøddi
norska blaðið Aftenposten støðuna í
norsku alivinnuni í
oddagreinini. Hóast
trupulleikarnir í føroysku og norsku alivinnuni kanska ikki
hava sama uppruna,
kundi oddagreinin
eins væl verið føroysk
ALIVINNA
Árni Joensen
Oddagreinin í Aftenpsoten
var soljóðandi:
»Ein stórur partur av
norsku alivinnuni er komin
út á eggina fíggjarliga.
Laksaalararnir í Noregi
skylda bankunum meiri enn
20 milliardir krónur, og fyri
aðru ferð í tólv ár er vandi
fyri, at bankarnir fara at
yvirtaka vinnuna. Bankarnir hava longu sett risafyritøkuna Pan Fish undir umsiting, og tað sama er hent
Midnor Group. Tað størsta
alifelagið í Norðurnoregi,
Dåfjord Laks, fór á húsa-
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gang í summar.
Nógv av teimum kreppuraktu feløgunum hava biðið
tað almenna leggja uppí við
millum annað at skerja
fóðurkvoturnar. Tað hevði
avmarkað framleiðsluna
næsta ár, siga tey. Men tílík
almenn inntriv hava ofta

óætlaðar avleiðingar við
sær. Tað versta er, at tey
feløgini, sum framvegis
klára seg og eru væl fyri
fíggjarliga, missa ein kappingarfyrimun.
Alivinnan ásannar, at hon
fyri ein stóran part hevur
skyldina av kreppuni sjálv,

tí spádómarnir um príshækking elvdu til ógrundað
bjartskygni. Eisini teir
stóru bankarnir viðganga at
hava feilmett støðuna, og
vit eiga at vera varin við at
nýta almenn inntriv til at
fjala út yvir vánaligar avgerðir og veika leiðslu.

Sama hvussu harmiligt tað
er, at feløg fara á húsagang,
so skulu sera góðar grundgevingar til at regulera seg
burtur úr trupulleikunum.
Tað, sum hevur størstan
týdning, er, hvussu bankarnir og tey kreppuraktu
feløgini sjálvi viðgera

kreppuna. Aftan á mong ár
við ovurframleiðslu og skeivum íløgum er tað greitt, at
tað er neyðugt at umskipa
vinnuna til færri og sterkari
eindir. Skilagóðar avgerðir
í bankunum høvdu eisini
verið til hjálp tann rætta
vegin.«

Oljuvinna í Barentshavinum útsett

Fleiri av teimum stóru oljufeløgunum vilja sleppa at
leita eftir olju og gassi í
Norskahavinum, og harafturat hava norsku feløgini
Statoil og Norsk Hydro
áhuga í at sleppa í Barentshavið at leita.
Fyribils hava tey útlendsku oljufeløgini vunnið, tí
nú hevur Einar Steensnæs,
oljumálaráðharri, boðað frá,
at eingin leiting verður í
Barentshavinum enn, men
at ætlanin ístaðin er at
loyva leiting við Lofoten.
Politiski ráðgevin í olju-

Chevron Texaco, ConocoPhilips, Dong og norsku
Hydro og Statoil. Ætlanin
hjá oljumálaráðnum er at
luta loyvini út á sumri
næsta ár.

Ætlanin hjá
oljumálaráðnum
er at luta loyvini,
við Lofoten, út á
sumri næsta ár
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málaráðnum, Øyvind Håbrekke, sigur við Aftenposten, at tað ber ikki til at
samanbera Barentshavið og
Norskahavið. Í fyrra lagi er
umhvørvið ikki tað sama,
og í øðrum lagi eru fleiri
møguleikar í Norskahavinum, og tí verður tað hildið skilabest at bíða við
Barentshavinum, sigur hann.
Tað er tó ikki vist enn, at
oljufeløgini sleppa at bora
úti fyri Lofoten, sum er ein
tann besta fiskileiðin við
norsku strondina. Ætlanin
hjá oljumálaráðnum er at
lata feløgunum loyvi á
tveimum leiðum við Nordland og Troms, men tað eru
øll ikki líka fegin um. Í
Norges Fiskarlag sigur
kunningarstjórin, Tom Hanssen, at tey eru alt annað enn
fegin um tíðindini úr oljumálaráðnum, og felagið fer
eisini at fylgja væl við
gongdini, sigur hann.
Seinasta norska útboðið
var tað 18. í røðini, og ikki
færri enn 14 oljufeløg hava
søkt um leitingarloyvi.
Millum teirra eru Agip, BP,
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Norska oljumálaráðið
hevur gjørt av at útseta ætlanina at geva
oljufeløgunum leitingarloyvi í Barentshavinum. Ístaðin
skulu nýggj loyvi gevast við Lofoten

