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Noreg hugsar um umhvørvið og fær væl burturúr

Av heimsins olju- og gassídnaðum telist norski ídnaðurin millum teirra, ið fær 

mest fær mest burtur úr framleiðsluni. Hetta samstundis sum CO2-útlátini 

eru lág. Tað staðfestir umhvørvisfrágreiðingin hjá olju- og gassídnaðinum. 

Norska olf.no hevur tosað við Gro Bækken, sum er stjóri í Oljeindustriens 

Landsforening. So hvørt sum olju- og gassøkini tømast, krevst meiri orka til at 

fáa ráevnini úr undirgrundini. Kortini kunnu vit vísa á úrslit, sum eru 

umhvørvisvinarlig og tað er at fegnast um, sigur hon. Oljuídnaðurin hevur 

sett hópin av tiltøkum í verk, sum skulu avmarka dálkandi útlátini. Sambært 

olf.no er úrslitið ein frálandavinna í heimsflokki, tá tað kemur til effektiva 

framleiðslu og eitt avmarkað útlát av C02 fyri hvørja framleidda tunnu av olju. 

Samstundis vísir umhvørvisfrágreiðingin, at aðrar smærri oljutjóðir kunnu vísa 

at bøtt umhvørvisúrslit, eftir at tey hava tikið norska leistin til sín. Samlaða 

CO2-útlátið fyri framleiðsluna á norska landgrunninum var 12,3 millónir tons í 

fjør. Hetta úrslitið er nakað minni enn árið fyri, tí í 2010 var talið 12,6 milliónir 

tons. Sambært olf.no eru dálkandi útlátini frá norska olju- og gassídnaðinum 

rímiliga støðug, men kortini munandi lægri enn forsøgnirnar søgdu fyri 

nøkrum árum síðani. Í árunum frá 2008 til 2011 er samlaða nøgdin av 

dálkandi útlátum minkað við einum hálvum tonsi. Hetta kemst av átøkum, 

sum eru sett í verk fyri at verja umhvørvi. Harumframt verður tøknin at vinna 

olju og gass við støðugt ment. Somuleiðis vísir umhvørvisfrágreiðingin, at 

talið av oljulekum er lækkað munandi. Í 2011 lóku 19 rúmmetrar av olju í 

havið, meðan talið í 2010 var 111 rúmmetrar. Olju- og gassframleiðslan fer 

fram undir strangum umhvørviskrøvum. Tí kunnu vit fegnast um, at so lítið av 

olju endar í sjónum, ger Gro Brækken greitt. Mynd -  Gro Brækken, stjóri í 

Oljeindustriens Landsforening
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