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Oljuvinna í Bretlandi næstu 100 árini
Olju- og gassframleiðslan fer at halda fram í bretska partinum av Norðsjónum
og vestan fyri Hetland til endan av hesi øldini, um so er, at tær røttu
avgerðirnar verða tiknar av stjórnini. Hetta sigur skotski orkumálaráðharrin,
Fergus Ewing við heimasíðuna rigzone í sambandi við stóru ráðstevnuna
Offshore Technology Conference í Houston í Texas í hesum døgum. Í lokalum
høpi fer skotski ídnaðurin at uppliva eina stóra menning á økinum við
útbygging av verandi keldum og somuleiðis útbygging av nýggjum olju- og
gasskeldum. Eitt nú hevur Clair Ridge, sum er partur av risatastóru Clair
oljukelduni, goymslur at brúka av fram til 2055, sambært upplýsingum frá BP,
segði Ewing og helt fram: Clair Ridge útbyggingin, sum sipað verður til, er
partur av Clair feltinum, sum varð funnið í 1977. Tað er eitt sindur ironiskt, tí
London hevur alla tíðina sagt okkum, at oljan fór at vera uppi í 90-unum.
Hetta er so nakað, sum ikki fer at halda, tíbetur, tí BP hevur ávíst, at bara
hesin eini parturin av Clair kelduni fer at framleiða í nærum 50 ár aftrat. Tað
er mín sannføring, at oljuvinnan í Skotlandi fer at halda fram við sínum
virksemi restina av hesi øldini, treytað av, at vit taka tær røttu politisku
avgerðirnar. Orkumálaráðharrin vísti eisini á týdnigin at varðveita stabilu
skipaninar og helt fyri, at broytingar í skattalógunum nøkur ár herfyri við
stórum hækkingum, høvdu skatt tilgongdina nógv. Men hetta var nú broytt.
Tíbetur fingu hækkingarnar ikki loyvi at standa við og sluppu tí heldur ikki at
gera tann stóra skaðan, sum vit óttaðust. Hetta hevði annars kunnað stegðað
íleggjarum at koma til Bretlands. Ewing vísti á týdningin tað hevur ikki at
leggja ov stórar kostnaðir á tey oljufeløgini, sum skulu verpa eggini. Gera vit
tað dýrari hjá oljufeløgunum at leita og fremja útbyggingar við td. 20 ella 30
dollarum fyri tunnuna, so er greitt, at feløgini velja heldur at gera íløgur
aðrastaðni. Og hetta mugu vit fyribyrgja við eini partnaraskapi millum
stjórnina og ídnaðin. Mín kensla er, at stjórnin í London mistók seg, tá hon í
2011 bráddliga hækkaði skattin og gjøldini hjá oljufeløgunum. Hetta varð so
tíbetur broytt, áðrenn tað fekk heilt álvarsligar fylgjur. Nú mugu vit bara ansa
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