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Barentshavið goymir oljumilliardir

Oljuævintýrið í Barentshavinum er av álvara farið í gongd. Òmetaligar 

peningaupphæddir eru uppá spæl. Noreg hevur møguliga funnið eina nýggja 

peningamaskinu undir havsins botni skriva norskir oljumiðlar. Vit eru 

fullkomiliga vís í at finna olju, sigur Gro Haatvedt frá Statoil. "Seinastu árini er 

norska framleiðslan í Norðsjónum minkað, men nú kunnu okkara grannar fyri 

norðan hava funnið enn eina peningamaskinu undir havsins botni. Í hvussu er 

hava fleiri av oljufeløgunum almannakunngjørt ætlanir um at bora í minsta 

lagi 12 oljubrunnar í norska partinum av Barentshavinum. Tað verður mett, at 

fundini í Barentshavinum goyma í minsta lagi seks milliardir tunnur av olju." 

Tað kann geva norska statinum 2000 mia. krónur. Feløgini, sum ætla at bora, 

eru m.a. Statoil, ENI og Lundin. Oljuútlitini í Barentshavinum eru ómetaliga 

spennandi sigur Jarand Rystad, sum er partnari í norsku ráðgevarafyritøkuni, 

Rystad Energy. Tað sama heldur Statoil, sum arbeiðir við at bora fýra brunnar 

komandi árini. "Vit eru heilt vís í, at vit raka við olju. Í Skrugard-kelduni nýtast 

vit ikki at finna nógv meira fyri at staðfesta, at hetta er lønandi, sigur Gro 

Haatvedt, sum er varaforseti fyri boringunum hjá Statoil í Norra, sambært 

Bloomberg News. Statoil fer at gera íløgur fyri meira enn 80 mia. kr. í 

ávikavist Skrugard- og Havis-fundunum. Haraftrat hava norsku 

oljumyndugleikarir ætlanir um at loyva boringum í einum øki í tí syðra og 

eystara partinum av Barenthavinum í ár. Økið hevur verið afturlatið seinastu 

40 árini orsakað av ósemju við Russland. Tað snúði seg um, hvar markið 

millum Russland og Norra skuldi vera í Barentshavinum, og sum varð loyst í 

2010. Norsku oljumyndugleikarnir meta, at økið kann goyma 1.9 mia. tunnur 

av olju. Útlitini til nýggjar oljumilliardir skulu samanberast við tær 4000 

milliardirnar, sum longu eru í norska oljugrunninum.

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\208924\mynd_eftirspurningur.jpg

http://www.oljan.fo/

