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Statoil risafund í Norðsjónum
Nú um dagarnar kunngjørdi norska oljufelagið, Statoil, at tað hevði gjørt eitt
risastórt oljufund í Norðsjónum. Hetta er størsta fund síðani miðskeiðis í 80unum og kann vera upp til 1,2 millardir tunnur stórt. Hetta er eisini størsta
oljufundið í heiminum í ár. Hetta eru av sonnum góð tíðindini fyri oljuídnaðin
sum heild men serstakliga fyri Statoil og Noreg. Nógvar hava søgurnar og
analysurnar verið seinastu árini um, at oljuvinnan í Norðsjónum er søga um
nøkur ár, tí mett hevur verið, at møguleiki er ikki fyri at gera fleiri stór fund,
sum kunnu fylla upp ístaðin fyri allar goymslurnar, sum eru við at tømast.
Men seinasta oljufundið hjá Statoil ger allar ræðusøgurnar til einkis. Fundið
hevur fingið oljufeløg og myndugleikar at síggja meira bjart uppá framtíðina.
Tim Dodson, varaforseti fyri altjóða leiting hjá Statoil sigur, at
Aldous/Avaldsnes fundið er eitt av teimum 10 størstu fundunum, sum er
gjørt á norska landgrunninum nakrantíð. Tað kann vera millum 500 og 1.200
mio. tunnur stórt og við einum oljuprísi uppá 109 dollarar fyri tunnuna kann
talan vera um eitt virði uppá 675 milliardir krónur. Statoil eigur 40% av
loyvinum, Petero 30%, Det Norske Olieselskab 20% og Lundin Petroleum
10%. Stjórin í áhugafelagnum hjá oljufeløgunum í Noregi, OLF,
(Olieindustriens Landsforening), Gro Brækken sigur, at hetta fundið og so
fundini Skrugard og Norvang í Barentshavinum fyrr í ár geva bæði
oljufeløgunum og oljuídnaðinum sum heild nýggjar vónir og visa, at
oljuvinnan er ein framtíðar vinna. Hon heldur, at 2011 kann gerast tað besta
fundárið á norska landgrunninum síðani 1997, tá gasskeldan Ormen Lange
varð funning. Hon leggur tó dent á, at tað verður neyðugt at gera fleiri fund
av hesum slagnum, um man skal røkka teimum framleiðslunøgdunum, sum
norska stjórnin hevur lagt upp til. Stjórin í OLF sigur víðari, at skal vera
hugsingur um at røkka málunum hjá stjórnini fyri framtíðar oljuframleiðslu,
so er neyðugt at lata upp fyri nýggjum leitiøkjum, sum so aftur kunnu tryggja
arbeiðspláss, inntøkur, virðisøking og ikki minst møguleikanum fyri
framhaldandi at kunna gera íløgur eitt nú í nýggja leiting. Við hesum sipar
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hon til havøkini við Lofoten og Vesterålen, har vinnan memtir bestu
møguleikarnar vera fyri at finna nýggjar kolvetnisgoymslur. Hetta er tó eitt
politiskt stríðsmál í norskum politikki, tí stór mótstøða hevur verið og er móti
at lata økini upp fyri leiting vegna umhvørvisvandanum. Myndatekstir Transocean Leader, sum fann oljukelduna Fundin er tætt við aðrar oljukeldur

