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Bretar ynskja eisini skifurgass

Síðani framleiðsla av skifurgassi hevur kollvelt allan tann amerikanska 

orkumarknaðin og gjørt USA nærum óheft av innflutningi av orku, hava eisini 

onnur lond kring heimin sett skifurgass ovarliga á skránna. Hóast ES hevur 

verið rættiliga krittiskt mótvegis hesum nýggja orkuslagnum vegna ótta fyri 

dálking og umhvørvisavleiðingar annars, so hava fleiri lond í ES sett út í kortið 

eina gongd, sum líkist henni í USA. Bretland er eitt av hesum londum. Herfyri 

gjørdi skattamálaráðharrin greitt, at skatturin á skifurgassi fór at vera gjørdur 

meira lagaligur í framtíðini. Hetta fyri at fáa oljufeløg at vísa áhuga í 

møguligum skifurgassi í bretsku undirgrundini. Í løtuni er bert eitt minni 

oljufelag, sum leitar eftir skifurgassi á landi í Bretlandi. Eisini almenna bretska 

orkuumsitingin DECC hevur seinastu tíðina roynt at skunda undir leitingina 

eftir skifurgassi. Nú kemur so sjálvur forsætisráðharrin, David Cameron og 

gevur sítt íkast til kjakið um skifurgass og sigur, at Bretland fer at gera alt tað 

kann fyri, at framleiðslan av skifurgassi kann vera so trygg og 

umhvørvisvinarlig sum tilber. Hann vísir eisini á, at tað fer at minka um 

orkuprísirnar í framtíðini. Hetta er eisini gongdin í USA, har prísurin á 

skifurgassi er fýra ferðir lægri enn á náttúrgassi. Cameron sigur, at tað verður 

eitt stórt mistak, um vit í Europa fara at venda útvinningini av skifurgassi, 

nevnd fracking bakið, nú ídnaðurin er við heilt at broyta orkulandslagið í eitt 

nú USA. Tað er eftir, at oljufelagið Cuadrilla Resources herfyri setti borin í 

økið nær Balcombe, West Sussex, at alment kjak hevur tikið seg upp í 

Bretlandi um óvissuna, sum er knýtt at framleiðsluni av skifurgassi. Síðani tá 

hevur eitt annað oljufelagið, Centrica keypt seg inn í loyvið eisini. Eg haldi vit í 

Bretlandi gera eitt stórt mistak, um vit ikki hugsa um at skunda undir leiting 

og framleiðslu av hesum orkuslagnum, sum vil hava við sær bíligari orku í 

Bretlandi, segði Cameron, ið vitjaði eina verksmiðju í Lancashire nú um 

dagarnar. Um vit hyggja at tí, sum hendir í USA, so síggja vit, at síðani farið er 

eftir skifurgassinum, eru orkuprísirnir minkaðir í eina helvt í mun til teir í 

Bretlandi, segði Cameron og vísti til eina frágreiðing í The Guardian. 

Skifurgass hevur serstakliga havt við sær lægri prísir fyri ídnaðin í USA. Kortini 

er hesin nýggi orkuídnaðurin fyri vaksandi álopum frá 

umhvørvisfelagsskapum og eisini lokalsamfeløgum. Sagt verður at hann 

dálkar grunnvatnið og annars er til ampa fyri umhvørvið. Forsprákarar fyri 

skifurgassi siga harafturímóti, at vandarnir fyri dálking eru sera avmarkaðir. 

Einki fer at verða gjørt í okkara landi, um tað ikki er umhvørvisliga trygt. Tað 

verður ikki góðtikið, at framleiðslan hevur jarðskjálvta við sær ella annað. Tað 

verða heilt greiðar umhvørvisreglur galdandi, áðrenn loyvi verða latin til hesa 

útvinning, lovaði Cameron. Ein nýggja almenn frágreiðing vísir, at nógv meira 

er til av skifurgassi í Norðuronglandi enn higartil hildið. Men ídnaðurin í 

Bretlandi eins og øðrum londum í Europa er enn á einum byrjunarstøði 

sammett við Norðuramerika. Higartil eru 100 brunnar boraðir eftir skifurgassi 

í øllum Europa. Um somu tíð er talið fyri USA 10.000. ES hevur tríggjar 

fjórðingar meira skifurgass enn USA, so vit missa tíð í løtuni, og eg vil 

undirstrika, at Bretland ætlar sær ikki at missa enn meira tíð, segði bretski 

forsætisráðharrin.
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Síðani framleiðsla av skifurgassi hevur kollvelt allan tann amerikanska 

orkumarknaðin og gjørt USA nærum óheft av innflutningi av orku, hava eisini 

onnur lond kring heimin sett skifurgass ovarliga á skránna. Hóast ES hevur 

verið rættiliga krittiskt mótvegis hesum nýggja orkuslagnum vegna ótta fyri 

dálking og umhvørvisavleiðingar annars, so hava fleiri lond í ES sett út í kortið 

eina gongd, sum líkist henni í USA. Bretland er eitt av hesum londum. Herfyri 

gjørdi skattamálaráðharrin greitt, at skatturin á skifurgassi fór at vera gjørdur 

meira lagaligur í framtíðini. Hetta fyri at fáa oljufeløg at vísa áhuga í 

møguligum skifurgassi í bretsku undirgrundini. Í løtuni er bert eitt minni 

oljufelag, sum leitar eftir skifurgassi á landi í Bretlandi. Eisini almenna bretska 

orkuumsitingin DECC hevur seinastu tíðina roynt at skunda undir leitingina 

eftir skifurgassi. Nú kemur so sjálvur forsætisráðharrin, David Cameron og 

gevur sítt íkast til kjakið um skifurgass og sigur, at Bretland fer at gera alt tað 

kann fyri, at framleiðslan av skifurgassi kann vera so trygg og 

umhvørvisvinarlig sum tilber. Hann vísir eisini á, at tað fer at minka um 

orkuprísirnar í framtíðini. Hetta er eisini gongdin í USA, har prísurin á 

skifurgassi er fýra ferðir lægri enn á náttúrgassi. Cameron sigur, at tað verður 

eitt stórt mistak, um vit í Europa fara at venda útvinningini av skifurgassi, 

nevnd fracking bakið, nú ídnaðurin er við heilt at broyta orkulandslagið í eitt 

nú USA. Tað er eftir, at oljufelagið Cuadrilla Resources herfyri setti borin í 

økið nær Balcombe, West Sussex, at alment kjak hevur tikið seg upp í 

Bretlandi um óvissuna, sum er knýtt at framleiðsluni av skifurgassi. Síðani tá 

hevur eitt annað oljufelagið, Centrica keypt seg inn í loyvið eisini. Eg haldi vit í 

Bretlandi gera eitt stórt mistak, um vit ikki hugsa um at skunda undir leiting 

og framleiðslu av hesum orkuslagnum, sum vil hava við sær bíligari orku í 

Bretlandi, segði Cameron, ið vitjaði eina verksmiðju í Lancashire nú um 

dagarnar. Um vit hyggja at tí, sum hendir í USA, so síggja vit, at síðani farið er 

eftir skifurgassinum, eru orkuprísirnir minkaðir í eina helvt í mun til teir í 

Bretlandi, segði Cameron og vísti til eina frágreiðing í The Guardian. 

Skifurgass hevur serstakliga havt við sær lægri prísir fyri ídnaðin í USA. Kortini 

er hesin nýggi orkuídnaðurin fyri vaksandi álopum frá 

umhvørvisfelagsskapum og eisini lokalsamfeløgum. Sagt verður at hann 

dálkar grunnvatnið og annars er til ampa fyri umhvørvið. Forsprákarar fyri 

skifurgassi siga harafturímóti, at vandarnir fyri dálking eru sera avmarkaðir. 

Einki fer at verða gjørt í okkara landi, um tað ikki er umhvørvisliga trygt. Tað 

verður ikki góðtikið, at framleiðslan hevur jarðskjálvta við sær ella annað. Tað 

verða heilt greiðar umhvørvisreglur galdandi, áðrenn loyvi verða latin til hesa 

útvinning, lovaði Cameron. Ein nýggja almenn frágreiðing vísir, at nógv meira 

er til av skifurgassi í Norðuronglandi enn higartil hildið. Men ídnaðurin í 

Bretlandi eins og øðrum londum í Europa er enn á einum byrjunarstøði 

sammett við Norðuramerika. Higartil eru 100 brunnar boraðir eftir skifurgassi 

í øllum Europa. Um somu tíð er talið fyri USA 10.000. ES hevur tríggjar 

fjórðingar meira skifurgass enn USA, so vit missa tíð í løtuni, og eg vil 

undirstrika, at Bretland ætlar sær ikki at missa enn meira tíð, segði bretski 

forsætisráðharrin.


