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ES krøv til oljuleiting gera trygdina verri

Í Noreg er kjak stungið seg upp millum samtakið hjá oljufeløgunum, OLF, og 

umhvørvisverndarfelagsskapin Bellona. Kjakið kemst av, at Bellona hevur 

givið sína hugsan til kennar, nú ES arbeiðir við einari nýggjari lóggávu um 

trygdina í olju- og gassídnaðinum. Í lesarabrævi, sum varð prentað í bæði 

Stavanger Aftenblad og Dagens Næringsliv, førir Bellona fram sjónarmið, sum 

standa í beinari andsøgn til tað, ið samlaða norska fakfelagsrørslan, 

myndugleikarnir og vinnan í bæði Noreg og Stórabretlandi mæla til. Sambært 

OLF er uppskotið um nýggja trygdarlóggávu fyri gass- og oljuídnaðin í ES, verri 

enn galdandi lóggáva í Noreg. Hetta hevur fingið OLF at ressast við, og nú 

kemur samtakið við sínum aftursvari. OLF vísir millum annað á, at Noreg er 

størsti olju- og gassframleiðarin í Evropa, og hevur sera høg trygdarkrøv, 

hvørs sterku og demokratisku reglugerðir eru grundaðar á 30 ára royndir. OLF 

sigur eisini, at lógarverkið, sum ES arbeiðir við, ikki er fevnt av nøkrum 

demokratiskum eftirliti, eins og í Noreg. Hetta metir OLF vera problematiskt, 

tí sostatt kunnu embætisfólk í Brussel, sum á ongan hátt eru knýtt at vinnuni, 

broyta lógarverkið, uttan nakra sum helst demokratiska ávirkan frá vinnuni. 

Harnæst vil OLF vera við, at hvørki avvarðandi myndugleikar í ES ella Bellona 

hava megnað at víst á, á hvønn hátt nýggja lógarverkið kemur at bøta um 

trygdina ó norska olju- og gassídnaðinum. OLF vísir millum annað á, at norska 

Veritas telist millum teirra, ið hava kannað og góðkent, at galdandi lóggáva á 

økinum í Noreg er sterk og hóskandi. OLF metir somuleiðis, at trygdarlóggávu 

uppskotið hjá ES kann hava við sær, at trygdin verður verri, tí hetta ikki er 

gjørt í samsvar við galdandi reglugerðir í Noregi. At enda vísir OLF á, at 

trygdin á norska landgrunninum mennist støðugt. Hetta hevur verið galdandi 

seinastu árini, umframt at vinnan støðugt arbeiðir við at menna og bøta um 

trygdina. Somu sjónarmið sum OLF hevur eisini bretska felagið Oil & Gas UK. 

Eisini føroyskir myndugleikar fylgja væl við, hvat hendir á økinum og hava 

umboð fyri Jarðfeingi eisini verið við á fundum eitt nú í Brussel fyri at halda 

seg kunnugan við málið. Hinvegin fáa trygdarreglur í ES ikki ávirkan á Føroyar, 

tí vit eru ikki limur ella atlimir har.
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Í Noreg er kjak stungið seg upp millum samtakið hjá oljufeløgunum, OLF, og 

umhvørvisverndarfelagsskapin Bellona. Kjakið kemst av, at Bellona hevur 

givið sína hugsan til kennar, nú ES arbeiðir við einari nýggjari lóggávu um 

trygdina í olju- og gassídnaðinum. Í lesarabrævi, sum varð prentað í bæði 

Stavanger Aftenblad og Dagens Næringsliv, førir Bellona fram sjónarmið, sum 

standa í beinari andsøgn til tað, ið samlaða norska fakfelagsrørslan, 

myndugleikarnir og vinnan í bæði Noreg og Stórabretlandi mæla til. Sambært 

OLF er uppskotið um nýggja trygdarlóggávu fyri gass- og oljuídnaðin í ES, verri 

enn galdandi lóggáva í Noreg. Hetta hevur fingið OLF at ressast við, og nú 

kemur samtakið við sínum aftursvari. OLF vísir millum annað á, at Noreg er 

størsti olju- og gassframleiðarin í Evropa, og hevur sera høg trygdarkrøv, 

hvørs sterku og demokratisku reglugerðir eru grundaðar á 30 ára royndir. OLF 

sigur eisini, at lógarverkið, sum ES arbeiðir við, ikki er fevnt av nøkrum 

demokratiskum eftirliti, eins og í Noreg. Hetta metir OLF vera problematiskt, 

tí sostatt kunnu embætisfólk í Brussel, sum á ongan hátt eru knýtt at vinnuni, 

broyta lógarverkið, uttan nakra sum helst demokratiska ávirkan frá vinnuni. 

Harnæst vil OLF vera við, at hvørki avvarðandi myndugleikar í ES ella Bellona 

hava megnað at víst á, á hvønn hátt nýggja lógarverkið kemur at bøta um 

trygdina ó norska olju- og gassídnaðinum. OLF vísir millum annað á, at norska 

Veritas telist millum teirra, ið hava kannað og góðkent, at galdandi lóggáva á 

økinum í Noreg er sterk og hóskandi. OLF metir somuleiðis, at trygdarlóggávu 

uppskotið hjá ES kann hava við sær, at trygdin verður verri, tí hetta ikki er 

gjørt í samsvar við galdandi reglugerðir í Noregi. At enda vísir OLF á, at 

trygdin á norska landgrunninum mennist støðugt. Hetta hevur verið galdandi 

seinastu árini, umframt at vinnan støðugt arbeiðir við at menna og bøta um 

trygdina. Somu sjónarmið sum OLF hevur eisini bretska felagið Oil & Gas UK. 

Eisini føroyskir myndugleikar fylgja væl við, hvat hendir á økinum og hava 

umboð fyri Jarðfeingi eisini verið við á fundum eitt nú í Brussel fyri at halda 

seg kunnugan við málið. Hinvegin fáa trygdarreglur í ES ikki ávirkan á Føroyar, 

tí vit eru ikki limur ella atlimir har.


