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Russar inn á norska landgrunnin
Útlit eru fyri, at russisk oljufeløg í framtíðini fara at vera partur av
leitivirkseminum á norska landgrunninum. Russiski oljurisin LUKOIL er júst
vorðin fyribilis blástemplaður at vera fyristøðufelag á norska landgrunninum.
Hetta upplýsti Mette Agerup, frá norska ráðharraráðnum fyri olju og orku á
einum seminari um eftirlit í Moskva. Russiska felagið roynir at gerast partur
av altjóða leiting, og henda avgerðin hjá norskum myndugleikum fer at lata
dyrnar upp fyri russiska oljufelagnum í komandi leitiumførum. Í dag eru eingi
russisk oljufeløg, sum hava leitiloyvi á norskum øki. Noreg hevur nýggj
leitiumfør á hvørjum ári. Russisk oljufeløg, serstakliga tey, har staturin ikki
hevur nakran ognarlut og harvið undantikin loyvi í arktisku økjunum, royna at
víðka um sítt virksemi í øðrum londum fyri at hava nakað at seta ístaðin fyri
minkandi framleiðsluna í eystursibiria. TNK-BP, sum BP eigur helvt av, hevur í
dag virksemi í Vietnam, Venezuela og Brazil. LUKOIL hevur sohvørt bygt upp
virksemi í Irak og Afrika umframt at keypa upp virksemi á landi í Europa.
Felagið hevur boðað frá, at tað er áhugað at gera íløgur í Norra, men tað er
ikki greitt, um felagið fer at bjóða uppá leitiøki ella um tað fer at samstarva
við onnur oljufeløg. Statoil hevur verið nevnt. Vit hava havt fundir við
forsetan í Statoil og halda sambandið, sigur Vagit Alekperov, forseti í LUKOIL.
Vit fara at hyggja at, hvat norska stjórnin hevur at bjóða. Vit eru áhugaðir í at
fara undir verkætlanir saman við Statoil, seði hann við russisku pressuna nú
um dagarnar. Føroyskir myndugleikar hava eisini víst russiskum olju- og
gassfeløgum ans. Fyri skjótt tveimum árum síðani vitjaði føroyski
oljumálaráðharrin Johan Dahl saman við umboðum fyri Jarðfeingi og føroyskt
vinnulív russiska gassrisan, Gazprom í Moskva. Har hittu tey forsetan í
felagnum, sum vísti áhuga fyri oljuleitingini við Føroyar. Úrslitið av fundinum
var, at Gazprom hevði áhugað fyri at vera kunnað sohvørt um føroysku
oljuleitingina. Søgan sigur so einki um, antin samband hevur verið millum
føroysku myndugleikarnar og russiska felagið ella ikki.
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