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Bretsku grannarnir metstóra oljuframleiðslu
Um somu tíð sum føroyingar royna at finna fyrstu oljuna halda grannarnir fyri
sunnan, bretar fram við at vaksa um sína oljuframleiðslu, eitt nú frá olju- og
gasskeldum, sum liggja fáar fjórðingar frá føroyska markinum. Sambært
felagnum hjá bretsku oljuvinnuni Oil & Gas UK fer oljuframleiðslan at seta
met í 2013. Umleið 470 mill. tunnur fara at verða tiknar upp úr bretsku
undirgrundini í 2013. Hetta er fimmfalt meðal framleiðsluni seinastu trý árini.
Tað eru tær stóru útbyggingarnar av olju- og gasskeldum á bretska
landgrunninum komandi árini, sum fara at hava stóra øking við sær og verður
samlaða framleiðslan í 2017 umleið 2 mill. tunnur um dagin. Í ár er hon mett
at verða 1,5 mill. tunnur um dagin skrivar bretska blaðið The Telegraph.
Nýggju útbyggingarnar hava eisini við sær stórar íløguhækkingar á
landgrunninum, og verða fleiri av hesum gjørdar skamt frá føroyska
markinum júst í hesum døgum og komandi árini. Í fjør vóru tær umleið 100
milliardir kr. Í ár verða tær 130 milliardir kr. Stjórin í Oil & Gas UK, Malcolm
Webb sigur, at við hesi gongd er afturgongdin í íløgum frá 2000 steðgað.
Henda afturgongd tók rættiligt dik á seg, tá bretski skattamálaráðharrin,
George Osborne í 2011 hækkaði skattin á oljuframleiðsluni heilt upp til 81%.
Tað var sami Malcolm Webb, sum gjørdi eitt stórt arbeiði fyri at fáa
skattahækkingar broyttar, og hetta eydnaðist honum í 2012 við tí úrsliti, at
fleiri av útbyggingunum, sum vórðu lagdar á hillina, nú vórðu tiknar framaftur
og bráddliga gjørdust lønandi at fara í holt við, eitt nú fleiri av stóru
útbyggingunum, sum nú spíra eystan fyri føroyska markið. So ein kann loyva
sær at siga, at skattabroytingarnar í Bretlandi óbeinleiðis kunnu fáa týdning
fyri framtíðar oljuvirksemi á føroyska landgrunninum eisini. Ein
infrastrukturur í bretskum øki nær Føroyum kann nevniliga gagna framtíðar
útbyggingum á føroyska landgrunninum. Men tað er ikki bara sum at siga tað.
Nógva leiti- og útbyggingarvirksemið í Bretlandi, her serstakliga vestan fyri
Hetland hevur skapt ein sera stóran tørv á palllum, sum eitt nú kunnu arbeiða
á djúpum vatni. Og tað er avmarkað við slíkum pallum, og tí kunnu onkrar av
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Hetland hevur skapt ein sera stóran tørv á palllum, sum eitt nú kunnu arbeiða
á djúpum vatni. Og tað er avmarkað við slíkum pallum, og tí kunnu onkrar av
útbyggingunum ella leitiboringunum koma í drag. Hetta er so tann
avbjóðingin, sum serliga tey oljufeløg, ið arbeiða í veðurbardum økjum við
stórum dýpi, hava. Kort Stórur partur av vøkstrinum í bretsku
oljuframleiðsluni fer komandi árini at koma frá økjunum tætt við føroyska
landgrunnin.

