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Norska stjórnin fremur oljumenning í norðurøkjunum

Fíggjarlógarbudgettið leggur upp fyri nýggjum og øktum virksemi í 

norðurøkjunum, og kann hetta varðveita olju- og gassvinunna sum ta mest 

týðandi vinnugreinina í Noregi í mong ár í framtíðini, sigur stjórin í felagnum 

hjá oljufeløgunum, sum arbeiða í Noregi. Barentshavið Í 

fíggjarlógaruppskotinum fyri 2012 skjýtur norska stjórnin upp at brúka 84 

mill. kr. Uppá seismikk og aðrar kanningar í Nordlandøkinum, í norðureystara 

partinum av Norskahavinum umframt at gera sær tulkingar av kanningum, 

sum eru gjørdar við Jan Mayen og í syðra og eystara partinum av 

Barentshavninum. Haraftrat verður skotið upp at brúka 180 mill. kr. til 

seismiskar kanningar við Jan Mayen og tætt upp at russiska markinum í 

Barentshavinum. Fegnast Vit eru nøgd við, at stjórnin nú fylgir upp 

kanningunum, sum longu eru gjørdar í norðurøkinum og harvið livir upp til 

útsøgnirnar í stóru almennu oljufrágreiðingini, sum kom út seinasta summar. 

Innsavningin av nýggjum seismikki er eisini av stórum týdningi fyri at skilja 

betur tilfeingisgrundarlagið í hesum økjunum og fer at hava týdning fyri betur 

at skilja møguligar avleiðingar ein oljuleiting kann hava fyri havumhvørvið, 

sigur Gro Brækken, sum er stjóri í OLF, Olieindustriens Landsforening (sum er 

systurfelagið hjá FOÍB í Føroyum, red). Norska stjórnin skjýtur eisini upp at 

økja um íløgurnar til oljugransking. Haraftrat fer stjórnin at taka upp 

framtíðar møguleikarnar hjá tveimum nýggjum granskingardepilum  einum 

knýttur at oljuvirksemi í arktiskum øki og hin til gransking í sambandi við at 

fáa meira burtur úr verandi oljukeldum. Forkvinna í OLF er annars ikki nøgd 

við upphæddina stjórnin setur av til oljugranskingina, men fegnast tó um, at 

stjórnin enn hevur fokus á hesa gransking. Inntøkustreymurin frá 

oljuvirkseminum í 2011 er á fíggjarlógaruppskotinum fyri 2012 mettur til 341 

milliardir krónur. Av hesum eru skattir og avgjøld 210 milliardir. Beinleiðis 

almenna fíggarliga virksemi í oljuvinnuni (SDØE) luttekur við 118 milliardum 

og útbýtið frá Statoil er uppá 13 milliardir krónur. Hetta vísir, at olju- og 

gassvinnan er mest týðandi vinnan í Noregi, og at vit í hesi vinnu luttaka við 

munandi virðum til samfelagið. Tað er av týdningi, at stjórnin nú fylgir upp 

rúgvusmiklu oljufrágreiðingini, sum varð løgd fyri tingið, soleiðis at henda 

vinnan kann halda fram við at geva sítt týðandi íkast til samfelagið fleiri 

ættarlið fram, sigur Brækken við heimasíðuna hjá OLF.
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