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Grønlendska oljuævintýrið útsett
Oljuleitingin í Grønlandi hevur ikki gingið sum ætlað. Í 2010 og 2011 brúkti
skotska oljufelagið Cairn Energy umleið seks milliardir krónur í royndunum at
finna olju uttanfyri Vesturgrønland, men hesar royndirnar hava miseydnast.
Tí er eisini avrátt, at Cairn Energy ikki fer at gera fleiri royndarboringar og
uttan boringar finnur tú onga olju. Stjórin í Ráevnisstýrinum, sum fyrisitur olju
og ráevni í Grønlandi, Jørn Skov Nielsen, hevur tó ikki mist mótið. "Tað
hugaliga við hesum er, at kolvetni er funnið í onkrum av brunnunum.
Sjálvsagt hevði tað verið gott, um hetta var í rakstrarverdum nøgdum, men
helst høvdu vit verið ov bjartskygd, um vit hildu, at tað fór at ganga so skjótt,"
sigur hann við danska blaðið Politiken. Jørn Skov Nielsen minnir somuleiðis á,
at nógvar boringar skuldu til í Norðsjónum, áðrenn olja varð funnin har.
Oljuleiting er nakað, sum tekur tíð, ger hann greitt. Tað er eisini ein royndur
lutur, at tað tekur millum 10 og 15 ár at fyrireika eitt arktiskt oljuøki til
framleiðslu. Og av tí sama skulu vit heilt fram til 2025, áðrenn Grønland
verður ein oljuframleiðandi tjóð. Men Minik Rosing, professari við Statens
Naturhistoriske Museum, sigur, at tað ikki er nøkur vanlukka, at olja ikki er
funnin í rakstrarverdum nøgdum í Grønlandi enn. Hann vísir í Politiken á, at
eitt oljuævintýr, ið byrjar brádliga, ofta hevur gjørt tað trupult hjá londum,
serliga teimum smærri. Tí er hann av teirri sannføring, at Grønland eigur at
troyta aðrar vinnumøguleikar, sum standast av til dømis
veðurlagsbroytingunum. Tað hevði verið lættari hjá Grønlandi at veitt
tænastu til námsídnaðin. Ein annar møguleiki er at byggja transithavnir í
samband við nýggju arktisku siglingarleiðirnar, sum koma, og í tí sambandi
leggja seg eftir at hava loðstænastur, sjóbjarging og at veita tænastu sum
heild. Her hava grønlendingar góðar førleikar, sigur Minik Rosing.

