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-Vit eru í Arktis tí heimurin hevur brúk fyri orku
Vit eru í Arktis, tí heimurin hevur brúk fyri orku. Vit eru eitt orkufelag, og vit
síggja møguleikar i Arktis og halda, at tørvurin á orku fer at vaksa segði Rúni
M. Hansen, føroyski leiðarin fyri arktisku eindina hjá Statoil á altjóða
ráðstevnu um Arktis í Oslo týsdagin. The Economist skipaði fyri Á altjóða
ráðstevnu í Oslo, sum tíðarritið The Economist skipaði fyri týsdagin, var fjøld
av fólki komin saman at hoyra, hvat granskarar, politikarar og altjóða
viðmerkjarar høvdu at siga um altjóða oljuvinnu yvirhøvur við serstakum
denti á arktiska økið. Hóast umboð fyri fleiri av teimum størstu altjóða
oljufeløgunum vóru til steðar í salinum, var tað bara Statoil, sum vildi vera við
í beinleiðis kjakinum. Og her var tað føroyingurin Rúni M. Hansen, sum
umboðaði Statoil, og gera altjóða miðlar eisini nógv burtur úr, at tað júst var
ein føroyingur, sum umboðaði eitt av teimum stóru oljufeløgunum. Bæði The
Economist og Dagens Næringsliv halda tað verða djarvt og ikki minst gott, at
eitt oljufelag er opið um ætlanirnar tað hevur og ikki minst í økjum, har
avbjóðingarnar eru stórar. Statoil framleiðir longu olju frá arktiska økinum, og
komandi 12 mánaðirnar er felagið fyristøðufelag fyri ikki minni enn 12
brunnum í arktiska økinum, her serstakliga í Barentshavinum. Síggja
møguleikar í Arktis Granskarar, sum hava arbeitt fyri The Economist siga, at
tað lønar seg ikki at taka oljuna upp í Arktis, tí hetta fer at kosta ov nógv. Og
til hetta sigur Rúni M. Hansen, at er eingin eftirspurningur eftir olju, so fer
Statoil heldur ikki at útvinna hana. Vit eru í Arktis, tí heimurin tørvar orku. Vit
eru eitt orkufelag, og vit síggja møguleikar i Arktis og halda, at tørvurin á orku
fer at vaksa, segði Rúni M. Hansen, føroyski leiðarin fyri arktisku eindina hjá
Statoil, og hann helt fram - Vit ætla ikki at fara skjótari fram enn tøknin
loyvir. Og halda vit okkum til hetta, so meta vit, at tað er nattúrutilfeingi, sum
vit skulu troyta og sum heimurin spyr eftir, og eftirspurningurin fer at vaksa
samtíðis sum livistøðið hækkar. Granskararnir hjá The Economist siga, at
vøksturin í oljunýtsluni fer helst at minka til eitt prosent tey næstu árini, eftir
at hava staðið í stað uppá 1,5% leingi. Bæði í Europa og Japan minkar nýtslan.
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Í USA fer vøksturin at vera sera lágur orsakað av útboðnum av olju, sum fær
kapping frá ótraditionellum keldum so sum skiferolju og skifergassi í USA og
bíligum koli. Oljuprísirnir fara at vera støðugir, og tí er tað ikki er vist, at tað
fer at løna seg at taka upp oljuna í Arktis. Statoil og gransking Statoil hevur
trýfaldað budgettið til gransking í arktiskum spurningum frá 2012 til 2013.
Felagið samstarvar við onnur um at fáa meira vitan, her bæði við
undirveitarar, kappingarneytar, granskingarstovnar og myndugleikar. Tað eru
granskingarverkætlanir, sum snúgva seg um trygd, oljulekar, boring og
handfaring av ísi, sigur Rúni Hansen. Eg veit, hvussu týdningarmikið tað er fyri
hesi lokalsamfeløgini, at vit kunnu brúka tilfeingið optimalt og uppá ein
rættan og tryggan hátt. Tað er lætt at sita í einum stórbýi í Europa ella
aðrastaðni og siga øðrum, hvussu tey skulu liva, men øll vilja eiga lut í
vælferðini. Og tað ynskja tey arktisku samfeløgini eisini sigur Rúni M. Hansen.
Statoil leggur stóran dent á at vera opið og hava ein dialog um arktiskar
spurningar, segði Rúni M. Hansen og legði aftrat - Vit vita, at tað liggja stórar
avbjóðinar fyri framman í Arktis og størri enn aðrataðni í heiminum. Í Arktis
er ikki pláss fyri at gera mistøk. Statoil og DNV (Det Norske Veritas) eru
annars farin undir eitt samstarv um at útvega vitan fyri harvið at kunna møta
avbjóðingunum í Arktis á bestan hátt. Mynd - Dagens Næringsliv

