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Fiskimenn vilja bora eftir olju í Norðurnorra

Fiskimenn í Norðurnorra hava sett á stovn sítt egna oljufelag, Lofoten og 

Vesterålen Petroleum. Endamálið hjá felagnum, sum heldur til í Andenes, er 

at bora eftir olju í fiskiøkjunum. Hetta skrivar Fiskaren. Felagið varð 

upprunaliga stovnað í 2006 undir navninum Scandic Petroleum. Vit eru helst 

eitt heldur óvanligt felag, sigur ein av stigtakarunum, Odd S. Olsen við blaðið. 

Hann hevur áður verið við og borað eftir olju á landi í Andøya, við felagnum 

Norminol, Nú fær hann so eisini fiskimenninar í økinum við sær. Millum 

paretaeigararnar í Lofoten og Vesterålen Petroleum eru reiðarar, fiskimenn 

og fiskakeyparar. Vit eru tað einasta oljufelagið, sum umframt oljuvitan, eisini 

hava vitan og royndir á fiskivinnuøkinum, og hetta hevur ikki ongan týdning, 

nú tað verður tosað um øki, har fiskivinna og olja eru eitt heitt kjakevni, sigur 

Odd Olsen við Fiskaren.  Júst spurningurin um at loyva leiting og framleiðslu í 

økinum Lofoten og Vesterålen hevur verið eitt stríðsmál í norskum politikki 

leingi og er tað framvegis, eisini nú undan Stórtingsvalinum til heystar. 

Arbeiðaraflokkurin, sum situr í stjórn, samtykti herfyri at fara undir fyrireiking 

til oljuleiting í umstríddum økjum sum Nordland og Troms. Odd Olsen heldur, 

at tíðin er komin til eisini at fáa gongd á leiting í Lofoten og Vesterålen. Og 

her vónar hann, at teirra oljufelag kann fáa ein leiklut. Uppá longri sikt er 

málið at fáa myndugleikarnar at góðkenna okkara felag sum loyvishavari í 

Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), tá hesi økini verða latin upp fyri 

leiting. Strategiin er tann frá byrjan at keypa seg inn í smáum í eina 

framleiðslu sum tá longu er í gongd. Olsen heldur, at havið uttan fyri Lofoten, 

Vesterålen og Senja hoyrir til fiskimenninar. Endurgjaldið fyri at loyva øðrum 

inn á økið kann so vera sum eginkapitalur hjá teimum ungu ella til at byggja 

upp ein supplyskipaflota við fiskimonnum frá teimum umrøddu økjunum sum 

eigarum. Kelda og mynd: Fiskaren
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