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Oljuíløgur seta met í Bretlandi

Bretski parturin av Norðsjónum og økið vestan fyri Hetland fara at seta 

íløgumet í ár sambært bretsku stjórnini. Michael Fallon, orkumálaráðharri 

segði í gjár, at alt bendir á eitt nýtt íløgumet, tá 2013 verður samanborið við 

farna ár. Orsøkin eru tey mongu milliarda projektini, sum fara at økja um 

livitíðina hjá oljuídnaðinum nógv tíggjutals ár fram. Í røðu hann helt undir eini 

vitjan í Aberdeen segði Fallon, at skattalækkingarnar, sum stjórinin hevur sett 

í verk, hava hjálpt til at fáa nýtt lív í oljuvinnuna, hóast mong mettu talan fór 

at vera um afturgongd í eini vinnu, sum í dag telur meira enn 400.000 størv. 

Nýggi orkuráðharrin, sum varð útnevndur í mars, vitjaði í bretska 

oljuhøvuðsstaðnum fyri triðju ferð í ár  hesaferð fyri at taka eitt trygdarskeið, 

nú hann ein av døgunum skal vitja Elgin framleiðslupallin hjá oljufelagnum 

Total. Fallon segði í røðu síni, at oljuvinnan fer at gera íløgur fyri 140 mia.kr. í 

ár sammett við umleið 115 mia. kr. í fjør. Hetta fer at vera eitt metár fyri 

oljuvinnuna í Norðsjónum og vestan fyri Hetland, og tað vísir, at íleggjarar 

trúgva uppá eina framtíðar oljuvinnu. Hann vísti á, at alt ov nógv hevur verið 

gjørt burtur úr at vísa á afturgongdina í hesi vinnu. Tí hon er í veruleikanum í 

stórari framgongd, og er bara helvtin av livitíðini há hesi vinnu farin. Oljurisar 

sum BP, Statoil og Chevron hava gjørt sera stórar avtalur við veitarar til at 

fremja stórar verkætlanin í Norðsjónum og vestan fyri Hetland. Bretska 

stjórnin hækkaði skattin hjá oljuídnaðinum munandi í 2011, men eftir at vera 

ávarað um, at hon á henda hátt steðgaði fleiri stórum og týðandi 

verkætlanum, tók hon av aftur skattahækkingarnar Fallon nam eisini við 

fólkaatkvøðuna í Skotlandi næsta ár og segði seg ikki duga at síggja, hvussu 

eitt sjálvstøðugt Skotland kann vera ført fyri at hjálpa til at fíggja so stórar 

útbyggingar í oljuvinnuni. Tað er torført at síggja eitt sjálvstøðugt skotskt ting 

vera ført fyri at koma við skattalækkingum í tann mun bretska stjórnin hevur 

gjørt tað, og sum hava verið orsøkin til metíløgurnar í ár. Ein talsmaður fyri 

skotska orkumálaráðharran, Fergus Ewing segði í eini viðmerking, at Fallon 

hevur greitt gloymt søguna og neiligu støðutakanina hjá konservativu-liberalu 

stjórnini til oljuvinnuna  men skotar og ídnaðurin her hava tað ikki. Hann vísti 

víðari á frágreiðingina hjá Oil & Gas UK fyrr í ár, sum gav bretsku stjórnina 

ábyrgdina av, at íleggjarar høvdu mist álitið á vinnuna, nú skattaskipanin varð 

broytt so oftani. Tá skattahækkingin varð framd í 2011, var hon entá gjørd 

uttan at stjórnin hevði kunnað ídnaðin um hetta. Við sjálvstýri fer skotska 

stjórnin at tryggja eina støðuga tilgongd uppá longri sikt og somuleiðis 

tryggja, at tað ikki verða framdar kollveltandi broytingar í ymsu skipanunum, 

uttan at vinnan er tikin við uppá ráð. Mynd Bretski orkumálaráðharrin, 

Michael Fallon. Kelda Press & Journal
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