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Norsk stjórn fer at steðga oljuleiting í nýggjum økjum

Komandi norska minnilutastjórnin við Høgra og Framburðsflokkinum ætlar 

sær ikki at loyva oljuleiting í fleiri nýggjum økjum í Norra. Hesi øki eru m.a. 

leiðirnar kring Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, heilt har norðuri í 

Barentshavinum, Møre og Skagerak. Hetta er m.a. prísurin fyri at fáa stuðul fa 

hinum báðum borgarligu flokkunum, KrF og Vinstra. Avtalan hevur fingið 

aðrar flokkar í Stórtinginum umframt norsku oljuvinnuna at tala harðliga at. 

Eitt nú hevur stjórin í Olie og Gas Norge, Gro Brækken funnist at avtaluni, 

sum hon sigur er ódemokratisk og fer at darva oljuvinnuna, sum í framtíðini 

ikki fer at finna eins stóran áhuga millum altjóða íleggjarar. Avgerðin hjá 

komandi norsku minnilutastjórnini ikki at loyva leiting og kanningum í fleiri 

nýggjum økjum á norska landgrunninum hevur vakt bæði gleði og sorg kring 

landið. Sum vera man eru umhvørvisfeløgini sera fegin um avgerðina, meðan 

umboð fyri vinnu og myndugleikar í Norðurnorra halda hetta vera eitt stórt 

afturstig, nú nýggju økini kunnu fáa stóran týdning fyri menningina av 

búplássunum har norðuri. Tað eru tó ikki øll oljuvinnufólk, sum eru so ónøgd 

við avgerðina at steðga leiting í nýggjum økjum. Stjórin í North Energy, Johan 

Petter Barlindhaug, sigur við dn.no, at hetta er eingin vanlukka, tí tað hevur 

nógv størst týdning hjá vinnuni at raðfesta leiting í Barentshavinum ovast. So 

kunnu hini økini koma seinni heldur hann. Eisini aðrir spurningar í sambandi 

við oljuna eru á breddanum, nú nýggj stjórn skal taka við. Eitt nú 

oljuskatturin. Í vár skjeyt reyð-grøna stjórnin upp at økja oljuskattin bæði fyri 

at minka um trýstið I vinnuni og fyri at stimbra til betri nýtslu av tilfeinginum. 

Óvíst er hvussu verður við hesi ætlanini. Teir fýra borgarligu flokkarnir eru 

annars í nýggju oljuavtaluni samdir um at stovna eina oljutilbúgvingarstøð í 

Lofoten. Mynd Hóast tríggir av fýra stórtingslimum í nýggja Stórtinginum eru 

fyri oljuleiting í nýggjum økjum, hava teir fýra boragarligu flokkarnir gjørt av 

at steðga leiting í nýggjum økjum komandi fýra árini. Keldur Aftenbladet.no 

Dn.no
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