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Oljufeløgini mugu liva við ótta fyri yvirgangi

Orkumálaráðharrin í Algeria hevur lovað, at virksemið á gassverkinum In 

Aménas byrjar aftur um stutta tíð. Samstundis ávarar norski oljugreinarin 

Thina Saltvedt hjá Nordea Markets um, at óttin fyri yvirgangi verður hangandi 

yvir oljufeløgunum. Thina Saltvedt væntar ikki, at oljufeløgini fara at gevast 

við virkseminum í Norðurafrika av teirri einføldu orsøk, at heimssamfelagið 

hungrar eftir olju og gassi. Hon vísir í hesum viðfangi á, at 54 prosent av 

heimsins oljugoymslum og meiri enn 40 prosent av heimsins gassgoymslum 

eru í Norðurafrika og Miðeystri. -Hinvegin kann tað væl henda, at oljufeløgini 

fara at flyta starvsfólkið úr økinum, um viðurskiftini gerast ov ótrygg. Tað 

hava vit sæð fyrr í Nigeria, sigur Thina Saltvedt við Aftenbladet. Fara aftur til 

arbeiðis Tað almenna algerska oljufelagið Sonatrach hevur mett um skaðan, 

sum verkið í In Aménas fekk av gíslatøkuni og álopinum hjá herinum, og 

orkumálaráðharrin, Youcef Yousfi, sigur við ta almennu tíðindastovuna APS, 

at verkið letur uppaftur skjótt. Hann ivast ikki í, at teir útlendingarnir, sum 

vórðu fluttir av landinum orsakað av gíslatøkuni, fara at koma aftur til 

arbeiðis í In Aménas. Norska Statoil tók 40 av sínum starvsfólkum úr Algeria í 

síðstu viku, og tað sama hava fleiri onnur feløg gjørt. -Eg rokni ikki við, at hesi 

fólkini eru farin úr Algeria við alla. Nøkur fóru kanska fyri at sissa síni næstu, 

men eg kann veita vissu fyri, at eingin, hvørki feløg ella fólk, eru farin hiðani 

uttan at hava ætlanir um at koma aftur, sigur algerski oljumálaráðharrin. 

Hann leggur afturat, at myndugleikarnir hava hert trygdartiltøkini við øll olju- 

og gassverk í landinum, men vil ikki siga, hvat myndugleikarnir hava gjørt. 37 

útlerndingar úr átta londum doyðu í sambandi við yvirgangsálopið á 

gassverkið í In Aménas, sum Statoil, BP og Sonatrach reka. Tøl hjá altjóða 

orkustovninum IEA vísa, at Algeria framleiðir knappliga 1,9 millión tunnur av 

olju um dagin ella næstan líka nógv sum Noreg. Oljan og gassið fíggja umleið 

60 prosent av fíggjarlógini, tey svara til 40 prosent av 

bruttotjóðarframleiðsluni, og heili 97 prosent av útflutningsinntøkunum stava 

frá olju og gassi.
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