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Ísland og Kina samstarva um olju í Arktis

Tað, sum hvørki føroyskir myndugleikar, føroysk oljufeløg ella útlendsk 

oljufeløg um okkara leiðir enn hava megnað  at fáa samstarv við kinesiskt 

oljufelag at gera íløgur í oljuleiting í Norðuratlantshavi og Arktis  eru 

íslendingar eftir øllum at døma førir fyri. Í hvussu er hava teir tikið hetta stóra 

stigið. Sambært dn.no er almenna kinverska oljufelagið China National 

Offshore Oil Corp (CNOOC) farið í samstarv við íslendska Eykon Energy um at 

søkja um loyvi at leita eftir olju og gassi í arktiskum sjógvi. Dow Jones 

Newswires skriva í morgun, at um so er, at umsóknin verður gingin á møti, 

verður tað fyrstu ferð, at almenna kinesiska oljufelagið tekur lut í leiting í 

Arktis. CNOOC sigur í einum tíðindaskrivi, at íslendskir myndugleikar og Eykon 

Energy hava boðið felagnum at luttaka í leitivirksemi innan olju- og offshore, 

og at samráðingar í løtuni eru um málið. Kinversk oljufeløg hava leingi sagt 

seg vilja luttaka í oljuleiting í Arktis fyri harvið á tryggja landinum atgongd til 

nýtt orkutilfeingi. Fyrr í ár vórðu samrøður millum CNOOC og onnur kinversk 

oljufeløg og leiðaran av almenna russiska oljufelagnum Rosheft, Igor Sechin 

um møguligar offshoreverkætlanir í russiskum sjógvi. Í apríl í ár undirskrivaðu 

Kina og Ísland ta fyrstu fríhandilsavtaluna millum Beijing og eitt europeiskt 

land, eftir at kinverski leiðarin Wen Jiabao vitjaði landið. Á oljuráðstevnuni í 

Norðurlandahúsinum í farnu viku gjørdi Johan Dahl, landsstýrismaður, greitt, 

at hann ætlar sær at leggja størri áherðslu á at marknaðarføra føroyska 

landgrunnin í útlandinum. Hann setti tó ikki navn á, hvørji feløg og hvørji lond 

hugsað verður um. Men roynd varð gjørd frá føroyskari síðu fyri nøkrum 

árum síðani at koma í samband við russiska oljufelagið Gazprom. Føroysk 

sendinevnd við Johan Dahl á odda vitjaði tá í Moskva. Óvist er hvat spurdist 

burtur úr tí vitjanini. Nú hava so íslendsku grannar okkara gjørt av at bjóða 

risastóra almenna kinesiska oljufelagnum samstarv. Myndir Herfyri eydnaðist 

tað íslendingum at fáa norska almenna oljurisan Petoro at luttaka í íslendskari 

oljuleiting Nú er túrurin komin til kinverska oljurisan, CNOOC. Á myndini sæst 

ein spildurnýggjur kinverskur ísbrótari vitja í Reykjavík
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