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Jan Müller

Ivi um íslendsku oljuloyvini

Nógv varð gjørt burturúr, tá nøkur feløg herfyri fingu formligt loyvi til at fara 

undir at leita eftir kolvetni á Drekaleiðini í landnyrðing úr Íslandi, men nú 

hevur ein ávísur ivi stungið seg upp um, hvat feløgini í roynd og veru hava 

fingið loyvi til. Í einari sjónvarpssending nú um dagarnar segði Steingrímur J. 

Sigfússon, vinnumálaráðharri, at hóast fekøgini hava fingið serloyvi til at leita 

eftir og at vinna kolvetni á Drekaleiðini, so merkir tað ikki, at feløgini fáa loyvi 

til fleiri boringar. -Hetta er eitt leitingar- og kanningarumfar. Hetta er ikki ein 

avgerð um at loyva boringum ella útvinning har, segði ráðharrin. Hann legði 

afturat, at skuldi tað hent, at olja verður funnin, verður neyðugt at taka støðu 

til møguligar boringar til ta tíð. -Og hetta verður ein nógv størri avgerð enn 

avgerðin at loyva kanningunum, segði Steingrímur J. Sigfússon. Undrast á 

orðini Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri, sigur við Morgunblaðið, eftir 

hansara tykki ber tað ikki til at nokta feløgum, sum hava fingið loyvi til at 

kanna og útvinna kolvetni, at gera fleiri boringar, um olja er at finna, og um 

feløgini lúka allar treytir viðvíkjandi umhvørvi og trygd. -Um feløgini lúka allar 

treytir viðvíkjandi umhvørvi og trygd, eigur einki at vera til hindurs fyri, at tey 

fáa boriloyvi, um olja er at finna, sigur orkumálastjórin. Íslendskir fjølmiðlar 

vísa á, at tað fer at kosta feløgunum fleiri milliardir íslendskar krónur at gera 

tær neyðugu kanningarnar á Drekaleiðini, og teir undrast á, at 

vinnumálaráðharrin kemur við sínum hugsjónum júst nú. -Tað er ikki serliga 

sannlíkt, at nakað felag fer at gera stórar íløgur í kanningarnar, um tað ikki 

kann fáa vissu fyri at fáa nakað burturúr fíggjarliga, um olja verður funnin, 

skrivar Morgunblaðið.
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