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Statoil gigantavtalu við russar

Norska Statoil og almenna russiska oljufelagið Rosneft hava í dag skrivað 

undir sáttmála, sum fer at fáa alstóran týdning fyri norska oljufelagið. Avtalan 

gevur Statoil møguleika at leita eftir olju og gassi í einum øki í 

Barentshavinum, sum er størri enn tann parturin av Norðsjónum, har Statoil 

higartil hevur leitað eftir olju og gassi. Samstundis fær russiska felagið 

møguleikar at vera partur av leitiloyvum hjá Statoil. So mikið týdningarmikil 

er avtalan fyri Rusland, at eingin minni enn russiski forsætisráðharrin, 

Vladimir Putin var við til hátíðarhaldið, tá avtalan varð undirskrivað. Talan er 

um eitt spildurnýtt samstarv millum tvær av tjóðunum í Norðurhøvum ella 

Arktis. Nógv síggja avtaluna sum eitt úrslit av eini geopolitiskari telving. 

Avtalan kemur í lag eftir at Noreg og Rusland í fjør gjørdu endaliga avtalu um 

Gráa økið í Barentshavinum, sum higartil hevur verið ein forðing fyri 

samstarvi og menning av leiting og útbygging í Arktis. At Rusland hevur gjørt 

avtalu við Noreg um markið har norðuri er eisini partur av tí geopolitiska 

spælinum í Arktis. Samlaða økið, har Statoil nú kann leita eftir olju í russiska 

partinum av Barentshavinum er 100.000 kvadratkilometrar. Sambært 

avtaluni skal Statoil til at bora seks leitibrunnar í fýra loyvum. Helge Lund, 

sum skrivaði undir avtaluna í dag, sigur, at hon er ein týðandi varði fyri 

leitivirksemi hjá Statoil í Ruslandi. Hon tryggjar eitt langsiktað samstarv við 

Rosneft í lovandi pørtum av Barentshavinum og Okhotskhavinum. Hon er eitt 

týðandi lið í ídnaðarligu menningini av Norðurøkjunum sigur hann í einum 

tíðindaskrivi. Eisini norski forsætisráðharrin Jens Stoltenberg er nøgdur við 

avtaluna. Í eini telefonsamrøðu við russiska forsetan Putin gjørdi hann greitt, 

at avtalan er av stórum týdningi fyri at lata upp fyri samstarvi um at menna 

økini fyri norðan. Hann vísir á, at tað er avtalan um marknalinjuna millum 

londini í Barentshavinum , sum er grundarlagið undir nýggja samstarvinum. 

Bæði londini hava felags áhugamál at troyta tilfeingið í arktisku økjunum  

uppá ein umhvørvisvinarligan og tryggan hátt. Besta mátin at røkka hesum er 

gjøgnum samstarv. Eisini Putin er væl nøgdur við avtaluna. Hann sigur, at 

Rusland leggur stóran dent á at hava góð viðurskifti við sínar grannar og ivast 

ikki í, at verkætlanin fer at vera positiv fyri bæði londini. Tað verður Statoil, 

sum skal fíggja fyrsta partin av leitiavtaluni, sum skal finna fram til, hvørjir 

møguleikar eru at gera fund í fýra loyvum. REGNSKAPSTALL OG 

NØKKELPERSONE Umboð fyri Statoil rokna við, at 2/3 av teimum goymdu 

oljugoymslunum í Arktis eru á russiskum øki. Metingar frá jarðfrøðiliga 

stovninum í USA vilja vera við, at Arktis goymir 22% av allari olju og gassi, sum 

enn ikki er funnið. Statoil hevur hetta seinasta árið gjørt seks stór fund, og 

grundarlagið fyri at gera uppaftur fleiri stór fund er at vera partur av nýggjum 

stórum leitiøkjum, og henda avtalan er ein partur av hesi strategiini. Tað 

stendur greitt, at nýggja avtalan við Statoil er eisini ein partur av politisku 

stevnuni hjá Putin. Síðani Putin vann forsetavalið í mars, hevur hann útvegað 

sær undirtøku fyri fleiri skattalættum, sum skulu fáa útlendskar íleggjarar at 

taka lut í olju- og gassvirkseminum á russiskum øki. Í januar gav russiska 

stjórnin Rosneft einkarrættin til oljuna og gassið í tí russiska partinum av 

Barentshavinum, og tað er alment kent, at Statoil hevur leingi dyrgt eftir at 

fáa samstarv við tað russiska felagið um júst hetta økið. Rosneft hevur ongar 

royndir innan frálandavinnu og hevur tí brúk fyri útlendskum 

samstarvsfeløgum til virksemið í har eysturi í Barentshavinum.
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