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Kinverjar áhuga fyri norskari olju

Kina er á orkuveiðu kring heimin, og sambært greinarum í altjóða miðlum, 

hevur Kina stóran áhuga í norsku oljuni. Kinesisk oljufeløg, sum arbeiða á 

bretska landgrunninum, eru við at keypa upp loyvi og eisini oljufeløg, sum eru 

virkin tætt við føroyska markið. Og hvør veit  kanska tey einaferð í framtíðini 

eisini fara at hyggja eftir tí føroyska økinum. Norra dregur Heimsins 

fólkaríkasta tjóð, Kina og sum er við at yvirhála heimsins størsta búskap, tann 

amerikanska, hevur stóran tørv á orku. Og tað í stóran mun. Hetta sæst aftur í 

royndunum hjá kinesiskum oljufeløgum at fáa fótin fastan í ikki minst Afrika. 

Men Kina hevur eisini víst Grønlandi og Arktis stóran áhuga, og nú kemur 

túrurin so til Norra. DN.no skrivar, at eftir at Kina í eina tíð hevur gjørt stórar 

íløgur á bretska landgrunninum, er tað nú so spakuliga farið at hyggja eftir 

norska landgrunninum eisini. "Vit mugu rokna við at síggja fleiri kinesisk feløg 

á norska landgrunninum í framtíðini. Tað er bara ein hypotesa, at kinesisk 

feløg hava vent norska landgrunninum bakið, eftir at Nobel virðislønin varð 

givin kinverja, sum er atfinningarsamur móti stýrinum í Kina. Mong halda nú, 

at kinesiska stjórnin er farin at gloyma hesa hendingina, sigur Anders 

Wittemann, sum er ráðgevi hjá fleiri olju- og gassfeløgum. Bretski 

marknaðurin meira áhugaverdur Greinarin Trond Omdal sigur við norska 

blaðið, at tað hevur tikið sína tíð hjá bretum at koma til Noregs, tí norski 

marknaðurin ikki er so lønandi og áhugaverdur sum tann bretski. Norski 

marknaðurin er minni likvidur enn tann bretski, og tað er tørvur á feltum, har 

man kann keypa seg til stórt tilfeingi. Um kinverjar t.d. fáa hendur á einum 

minnilutaparti av Johan Sverdrup fundinum, so høvdu teir helst sagt ja, sigur 

Trond Omdal. Thina Saltved, greinari í Nordea, heldur, at tað kann eisini vera 

ein trupulleiki hjá kinverjum at koma inn á norska marknaðin orsakað av 

manglandi tøkni og vitan. "Men eg veri ikki kløkk, um teir fara uppí okkurt 

samstarv við eitt ella annað felag í framtíðini sigur Thina Saltved við dn.no. 

Føroyaøkið og kinverjar Áhugavert er eisini at merkja sær, at umframt 

japonsk og suðurkoreansk oljufeløg, so eru kinverjar eisini partur av 

oljuleitingini vestan fyri Hetland. Almenn kinesisk oljufeløg hava gjørt stórar 

íløgur í bretska oljuídnaðinum og eru við at uppkeypa onnur oljufeløg, sum 

eitt nú hava leitiloyvi tætt við føroyska markið. Og hvør veit  kanska fara vit í 

framtíðini eisini at síggja kinesisk oljufeløg bjóða uppá leitiøki á føroyska 

landgrunninum. Mynd Clair pallur vestan fyri Hetland. Kinesiskt oljufelag er 

við at keypa upp stóra kanadiska oljufelagið Centrica, sum eisini hevur 

leitiloyvi nær føroyska markið.
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