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Oljuvirksemi skal tryggja norska hjáveru á Svalbard

Higartil hevur tað verið sum at spæla við eld í Norra at tosa um framtíðar 

oljuvirksemi á Svalbard. Men ein rødd fyri norskum oljuvirksemi á oyggjunum 

fyri norðan hoyrdist runga, tá skipað varð fyri Barentshavráðstevnuni í 

Hammerfest nú um dagarnar. Tað var leiðarin fyri Petro Arctic, Arvid Jensen, 

sum tók til orðanna um hetta annars so eldfima evnið. Svalbard hevur altíð 

havt stóran týdning fyri vinnuna og okkara hjáveru norðanfyri. Kolavinnan 

kann sum vinna neyvan bera okkara framhaldadi rætt til at vera har í 

framtíðini. Gransking og ferðavinna bera rætta vegin, men bara oljuvinna har 

kann rættvísgera okkara framtíðar framhaldandi hjáveru á Svalbard segði 

Jensen. Hann vísti á, at í Svalbardtraktatini frá 1925 verður staðfest, at Norra 

hevur fullan yvirvaldsrætt yvir Svalbard, at Svalbard er ein partur av 

kongríkinum Norra, og at tað er Norra, sum tryggjar, at lógirnar, sum fevna 

um oyggjabólkin, verða hildnar. Eisini verður staðfest, at borgarar og feløg úr 

øllum londunum, sum hava skrivað undir traktatina, hava javnbjóðis rættindi 

til fiskiveiðu og alt slag av sjóvinnu-, ídnaðar-, náms- og handilsvirksemi á 

oyggjunum. Hetta hava m.a. russar gjørt brúk av í Barentsburg og hava 

útvegað Russlandi fótafesti á Svalbard. Øll árini síðani traktatin varð 

undirskrivað hevur Norra rikið námsvinnu á Svalbard, og hetta hevur verið 

grundarlagið undir búsetingini í Spitsbergen. Men sohvørt kolið minkar og 

verður minni áhugavert sum orkakelda, er tørvur á hjá Norra at fáa nakað 

annað at seta ístaðin fyri kolið fyri at kunna varðveita búsetingina og 

framhaldandi norskan suverenitet, og hetta er tað, sum Jensen heldur, at 

oljuvinnan kann brúkast til. Eg haldi, at oljuvinnan kann, sum í restini av 

Norra, verða ein týðandi vinna fyri Svalbard, segði Arvid Jensen á 

ráðstevnuni. Nú valið til norska stórtingið nærkast eru nógv orðastríð um 

nýggju og ótroyttu økini í Norra og norðanfyri  antin hesi skulu lata uppfyri 

oljuleiting ella ikki. Ein nú er talan um Lofoten og Semja, har flokkarnir standa 

sera spjaddir. Og síðani er talan um økini fyri norðan, eitt nú Svalbard.
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Higartil hevur tað verið sum at spæla við eld í Norra at tosa um framtíðar 

oljuvirksemi á Svalbard. Men ein rødd fyri norskum oljuvirksemi á oyggjunum 

fyri norðan hoyrdist runga, tá skipað varð fyri Barentshavráðstevnuni í 

Hammerfest nú um dagarnar. Tað var leiðarin fyri Petro Arctic, Arvid Jensen, 

sum tók til orðanna um hetta annars so eldfima evnið. Svalbard hevur altíð 

havt stóran týdning fyri vinnuna og okkara hjáveru norðanfyri. Kolavinnan 

kann sum vinna neyvan bera okkara framhaldadi rætt til at vera har í 

framtíðini. Gransking og ferðavinna bera rætta vegin, men bara oljuvinna har 

kann rættvísgera okkara framtíðar framhaldandi hjáveru á Svalbard segði 

Jensen. Hann vísti á, at í Svalbardtraktatini frá 1925 verður staðfest, at Norra 

hevur fullan yvirvaldsrætt yvir Svalbard, at Svalbard er ein partur av 

kongríkinum Norra, og at tað er Norra, sum tryggjar, at lógirnar, sum fevna 

um oyggjabólkin, verða hildnar. Eisini verður staðfest, at borgarar og feløg úr 

øllum londunum, sum hava skrivað undir traktatina, hava javnbjóðis rættindi 

til fiskiveiðu og alt slag av sjóvinnu-, ídnaðar-, náms- og handilsvirksemi á 

oyggjunum. Hetta hava m.a. russar gjørt brúk av í Barentsburg og hava 

útvegað Russlandi fótafesti á Svalbard. Øll árini síðani traktatin varð 

undirskrivað hevur Norra rikið námsvinnu á Svalbard, og hetta hevur verið 

grundarlagið undir búsetingini í Spitsbergen. Men sohvørt kolið minkar og 

verður minni áhugavert sum orkakelda, er tørvur á hjá Norra at fáa nakað 

annað at seta ístaðin fyri kolið fyri at kunna varðveita búsetingina og 

framhaldandi norskan suverenitet, og hetta er tað, sum Jensen heldur, at 

oljuvinnan kann brúkast til. Eg haldi, at oljuvinnan kann, sum í restini av 

Norra, verða ein týðandi vinna fyri Svalbard, segði Arvid Jensen á 

ráðstevnuni. Nú valið til norska stórtingið nærkast eru nógv orðastríð um 

nýggju og ótroyttu økini í Norra og norðanfyri  antin hesi skulu lata uppfyri 

oljuleiting ella ikki. Ein nú er talan um Lofoten og Semja, har flokkarnir standa 

sera spjaddir. Og síðani er talan um økini fyri norðan, eitt nú Svalbard.


