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Ymsar treytir til oljufeløg í ymsum londum

Á eini altjóða ráðstevnu, "International Petroleum Tax Conference", sum varð 

hildin í Oslo í síðstu viku, hevði Rúni M. Hansen frá Statoil eina framløgu, har 

hann serstakliga tosaði um arktiska økið í framtíðar oljuhøpi. Statoil er eitt av 

teimum stóru altjóða oljufeløgunum, sum raðfestir arktiska økið sera 

frammaliga. Rúni M. Hansen samanbar eisini fíggjarligu treytirnar oljuvinnan 

hevur í tí stóra arktiska økinum. Londini, sum vóru samanborin, vóru Rusland, 

Norra, Grønland, Kanada og Alaska. Harumframt vísti hann á, hvar eitt nú 

Føroyar og Bretland liggja í mun til hini londini. Í stuttum kann sigast, at 

Kanada og Rusland liggja ávikavist lægst og hægst, tá talan er um at skatta 

oljufeløgini. Føroyar liggja í tí lægra endanum, tætt saman við Bretlandi og 

Grønlandi. Mong spennandi evni vórðu frammi á ráðstevnuni og fer oljan.fo 

at tríva í nøkur teirra sum frálíður. Frá ráðstevnuni frættist annars, at 

fyrilesturin hjá føroyska Statoilstjóranum var bæði áhugaverdur og 

viðkomandi. Hetta er annars størsta altjóða ráðstevna innan hetta økið í 

heiminum. The Norwegian Petroleum Society sigur, at luttøkan í ár var 

methøg, og tí er neyðugt at flyta ráðstevnuna í størri høli næsta ár. Nógv 

fokus á russiskar treytir Norskir fjølmiðlar skriva annars, at kjak hevur tikið 

seg upp um figgjarligu treytirnar russisku myndugleikarnir seta útlendskum 

oljufeløgum, eitt nú fyri tí risastóra Shtokman feltinum, ið er góðar 600 km. 

norður úr Murmansk. Hetta er heimsins størsta gassfelt, sum er undir 

útbygging. Statoil er partur av samtakinum, har Gazprom er fyristøðufelag, og 

har franska felagið Total eisini er partnari. Fíggjarligu treytirnar í Ruslandi, 

vóru sum vera man eisini havdar á lofti á ráðstevnuni í Oslo. Umframt at vera 

partur av stóru gasskelduni í russiska partinum av Barentshavinum telist 

Statoil eisini millum tey stóru altjóða feløgini, sum eru sera virkin í í tí arktiska 

økinum. Felagið er ma. fyristøðufelag á tí sera framkomna Snøhvit feltinum í 

Barentshavinum, ið framleiðir gass. Eisini fann Statoil nógva olju á Skrugård 

feltinum í summar. Umframt hetta hevur felagið bæði framleiðslu og er virkið 

innan leiting i Alaska, Kanada, Grønlandi og Ruslandi. Mynd Rúni M. Hansen, 

stjóri í Statoil hevði framløgu á altjóða oljuráðstevnu.
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