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Danska Orkustýrið fyrivarni fyri nýggjari meting
Sum umrøtt í aðrari grein metir danski serfrøðingurin Peter Helmer Steen, at
danir kunnu fáa nógv meiri olju burtur úr Norðsjónum, enn Orkustýrið hevur
sagt. Nú gevur stýrið honum rætt - við fyrivarni. Orkustýrið sigur, at í
veruleikanum er ikki so stórur munur á metingunum, men at stýrið hevur
fleiri fyrivarni, sum tað heldur vera neyðug. Orkustýrið er samt við Peter
Helmer Steen í, at nýggj fund, nýggir arbeiðshættir og nýggj tøkni kunnu
viðvirka til, at Danmark kann varðveita sína støðu sum olju- og gassútflytari
tey næstu 20 árini. -Men tað er vert at hava í huga, at hesar metingarnar
hava eina munandi størri óvissu í sær. Tað er váðamikið at gera íløgur í gassog oljuleiting, og tað er als eingin trygd fyri, at nakað verður funnið, sigur
varastjórin í Orkuráðnum, Birgitta Jacobsen, við Jyllands-Postin. Hon heldur
ikki, at tað er so stórur munur á metingunum hjá stýrinum og Peter Helmer
Steen. -Í teirri seinastu ársfrágreiðingini, sum varð løgd fram í summar, skriva
vit, at við støði í tí, sum er funnið, útbyggingarætlanunum hjá oljufeløgunum
og møguleikunum fyri nýggjum leiðum og nýggjari tøkni meta vit, at Danmark
verður sjálvbjargið við olju til 2019 og við gassi til 2021. Men tað merkir ikki,
at Danmark ikki kann hava eina munandi framleiðslu í fleiri ár eftir tað, sigur
Birgitta Jacobsen. Peter Helmer Steen metir, at Danmark kann útflyta olju og
gass tey næstu 40 árini, og at tað fer at geva ein trýsiffraðan milliardavinning
hesi árini. Hansara meting byggir á góð útlit fyri nýggjum keldum bæði á
sjógvi og landi, og at kanningar hava avdúkað fleiri minni keldur í økjum, sum
oljufeløgini annars eru farin frá. Harafturat fer nýggj tøkni at gera góðan mun,
sigur hann.

