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Nú oljuvinnan ruddar slóð fyri eini nýggjari tíð í Barentshavinum, eru norðmenn, sum 

ganga á odda fyri at finna nýggjar møguleikar. Ein teirra er vinnulívs- og 

undangongumaðurin Johan Petter Barlindhaug. Hann sær fyri sær ein nýggjan og meira 

krevjandi “Norðsjógv” í Barentshavinum. Hann hevur leingi stríðst fyri at gera 

Norðurnorra til ein part av norsku oljuvinnumenningini. 

 

Hann er í dag nevndarformaður í oljufelagnum North Energy og sær fyri sær, at 

Barentshavið verður framtíðar oljulandsluturin í Norra, og at oljuverksmiðjur á 

havbotninum fara at vera mest vanligi útbyggingarhátturin komandi mongu árini. Hann 

sær eisini fyri sær, at framtíðar pallar verða designaðir øðrvísi enn í dag, hetta serstakliga 



orsakað av veðurlagnum. Hann ávarar móti ísi, myrkuri, veðri og vindi. Eisini verður 

neyðugt við serstøkum tyrlustøðum á landi at veita tænastur til nýggja oljulandslutin í 

Barentshavi. 

 

Johan Petter Barlindhaug heldur tað er sera umráðandi at leggja alt so mikið væl til 

rættis, at man sleppur undan atfinningum og mótmælum frá umhvørvisfelagsskapum. 

 

Útbyggingarnar í syðra partinum av Barentshavinum mugu vera so mikið tryggar og góðar, 

at tær kunnu slóða fyri leiting og útbyggingum í norðara parti av Barentshavinum í 

famtíðini eisini. 

 

“Men fyrst má allur ótryggleiki og vandar ruddast av vegnum soleiðis, at umheimurin 

skilur og tekur undir við, at vit menna oljuvinnuna í hesum partinum av heiminum. Hetta 

snýr seg um at skipa grundarlagið fyri, at vit norðmenn kunnu hava oddaleiklutin næstu 50 

árini. 

 

Einki er meira týdningarmikið geopolitiskt enn, at Norra gongur á odda innan vitan og 

tøkni og rætta infrastrukturin, sum m.a. kunnu vera oljuverksmiðjur á havbotninum,” 

Barlindhaug, sum onga løtu ivast í, at tað má vera norskur politikkur at vera leiðandi 

tjóðin í Barentshavinum í framtíðini. 

 

Og tað eru nettupp slíkar tryggar útbyggingar og atlitið til umhvørvið í Arktis, sum so aftur 

kunnu gera, at Norra í framtíðini verður ein høvuðsveitari av gassi til Europa. Norra hevur 

sum er longu ein leiðandi leiklut, men hesin fer at vera enn meira týðandi, tá stóru 

útbyggingarnar eru gjørdar í Barentshavinum. 

 

Formaðurin í North Energy heldur ikki, at tað í framtíðini ber til bara at hyggja at 

einstøkum útbyggingum, har hvørt felag sjálvt stendur fyri at gjalda. 

 

Neyðugt verður at hugsa øðrvísi, har tú heldur enn at byggja út eitt einstakt fund byggir 

út eitt heilt øki. Nakað, sum almenna norska oljufelagið Petoro, hevur tosað um leingi. 

 

“Hetta er einasti máti fyri at halda kostnaðin niðri. Neyðugt verður at hugsa meira 

strategiskt og á tekniborðinum designa umráðisloysnir,” sigur tann vissioneri norski 

oljumaðurin, sum heldur tað vera sera umráðandi, at strategiin er klár, tá farið verður 

eftir økjunum har norðuri í Barentshavinum. 

 

Samanumtikið heldur hann tað vera sera avgerandi, at norskt vinnulív ger sær greitt, 

hvussu útbyggingarnar skulu gerast í Barentshavinum í framtíðini og hetta áðrenn 

politikkur kemur uppí 
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