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Gransking rudda slóð fyri norskum oljuvirksemi í Arktis

Til tess at kunna troytta oljuríkidømið í Arktis á ein tryggan og skilagóðan hátt 

hevur norska stjórnin gjørt av at seta á stovn ein granskingardepil, ið skal 

menna vitan og tøkni í sambandi við leiting og framleiðslu í norðurøkjunum. 

Norðurnorra Norska olju- og orkumálaráðið kunngjørdi í dag, at tað fer at 

seta á stovn ein granskingardepil, sum skal seta fokus á nógv umrødda olju- 

og gasvirksemið í Arktis, ið mong sáa iva um. Økta oljuvirksemið í 

norðurøkjunum fer at verða styrkt gjøgnum meiri vitan og nýggja tøkni, sigur 

norski olju- og orkumálaráðharrin, Ole Borten Moe. Við nýggja deplinum fara 

vit undir at skapa eitt vitanarumhvørvi í Norðurnoregi. Okkara mál er at fáa 

hægri útbúgvarstovnar og vinnuna har norðuri at arbeiða saman fyri at fáa 

meira vitan um avbjóðingarnar í Arktis. Norra liggur á einum sjeynda plássi, tá 

talan er um útflutning av olju og á einum øðrum plássi, tá tað ræður um 

gassútflutning. Nú framleiðslan er støðugt minkað síðani 2001, ynskir 

oljuídnaðurin, at nýggjar leitileiðir verða latnar upp í Arktis, nakað, sum 

umhvørvisfelagsskapir eru harðliga ímóti. Sambært almenna jarðfrøðiliga 

stovninum í USA, verður mett, at Arktis goymir 13% av heimsins olju, sum 

enn ikki er funnin og 30% av gassinum. At taka upp olju og gass í økjunum í 

Arktis, har veðurlagið er ein stór avbjóðing og har oljuvirksemi kann hótta 

vistfrøðina, verður mett sum ein sera stór avbjóðing. Ætlanin er, at norski 

granskingardepilin skal leggja seg eftir at menna betri tøkni til olju- og 

gassleiting og framleiðslu í Arktis og kunna fyriskipa slíkum virksemi á tann 

mest trygga hátt fyri umhvørvið, sigur talsmaðurin fyri oljumálaráðið, Håkon 

Smith Isaksen sambært fronsku tíðindastovuni AFP. Ætlanin er lata upp 

nýggja granskingarstovnin miðskeiðis í 2013, men enn er ikki avgerð tikin um, 

hvar í Norðurnoregi stovnurin fer at halda til. Granskingin verður tó at fara 

fram í samstarvi við aðrar granskingarbólkar í Norra og í útlandinum. Keldur -  

www.hurriyetdailynews.com/norway Agence France-Presse
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