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Avgerðin hjá donsku stjórnini at broyta skattakarmarnar við aat minka um 

frádráttarmøguleikarnar hjá oljufeløgunum, sum framleiða olju í Norðsjónum, hevur 

fingið tvey av oljufeløgunum at umhugsa at gevast við at gera nýggjar íløgur í 

Norðsjónum. 

 

Tíðliga í farnu viku segði týska oljufelagið Bayerngas frá, at tað fór at steðga sínum 

íløgum í danska partinum av Norðsjónum, um so varð, at stjórnin ger álvara av sínum 

ætlanum at skatta oljufeløgunum harðari. 

 

Síðani hevur enn eitt oljufelag, Hess, sagt seg vilja ganga somu leið. Tað eru 

stjórnarflokkarnir, Eindarlistin og Danski Fólkaflokkurin, sum eru samdir um at skatta 

oljufeløgini harðari fyri at útvega statinum 28 mia. kr. til at fíggja eina nýggja tokfarleið, 

sum skal stytta munandi um koyritíðina millum teir størru býirnar í Danmark. 



 

Tað, sum feløgini eru serstakliga misnøgd við, er tann sannroynd, at skattabroytingarnar 

koma at virka við afturvirkandi megi. 

Á oljuráðstevnuni, sum varð hildin í Keypmannahavn herfyri, gjørdu útlendsku og donsku 

oljufeløgini greitt, at tað er sera týdningarmikið, at karmarnir, sum hava verið í gildi 

leingi fyri oljuframleiðslu, ikki verða broyttir í tíð og úrtíð. Tað ger oljufeløgini nógv 

ótryggari, tá tey skulu til at gera milliarda íløgur. Og nú kappingin um íløgurnar er vorðin 

so hørt er vandi fyri at feløgini fara aðrastaðni enn til Danmarkar við sínum íløgupengum. 

Danski skattamálaráðharrin hevur síðani sagt, at oljufeløgini gera alt ov nógv av, tí 

broytingarnar fáa ikki so stórar fylgjur fyri tey kortini. 

Seinast hevur stjórin í felagnum Olie Gas Danmark, Martin Næsby sent út fráboðan, har 

hann vísir aftur orðunum hjá skattamálaráðharranum og vísir á, at avgerðin hjá stjórnini 

kemur sera illa við hjá vinnuni, nú royndir verða gjørdar at fáa oljufeløgini at gera fleiri 

íløgur og nú ein nýggja útbjóðing stendur fyri framman og sum hevur til endamál at fáa 

nýggj oljufeløg at bjóða uppá leitiøki í Danmark. 

Høvuðsboðskapurin á oljuráðastevnuni var nettupp at skapa góðar karmar fyri at fáa 

oljufeløg at gera íløgur í bæði leiting og framleiðslu í danska partinum av Norðsjónum. 

Vinstriflokkurin er hart ímóti avgerðini hjá stórnini, og sigur, at tað verður sera óheppið, 

um oljufeløg av hesi orsøk lata vera við at gera íløgur í framtíðar virksemi í Danmark. 

Martin Næsby frá bransjufelagnum hjá oljufeløgunum og donsku oljuvinnuni sum heild 

minnir donsku myndugleikarnar um gongdina í Bretlandi, har oljufeløgini rætt og slætt 

løgdu sínar útbyggingarætlanir á hillina, tá stjórnin hækkaði skattin. 

Tað gekk tó stutt tíð, til stjórnin har sannaði, at hetta var ein skeiv avgerð, og hon broytti 

aftur skattareglurnar við tí úrsliti, at nú blómar vinnan, og íløgurnar hava ongantíð verið 

so stórar sum nú. Martin Næsby sigur, at tá skatturin hækkar gongur tað fyrst og fremst út 

yvir íløgur í smærri útbyggingar, sum tá verða av ongum. Hetta er læran Danmark má taka 

frá eitt nú Bretlandi og Norra heldur hann. 

 

Martin Næsby, stjóri í Olie Gas Danmark, sum umboðar donsku oljuvinnuna her á 

oljuráðstevnu í Keypmannahavn saman við danska orkumálaráðharranum. 

 

Umboð fyri Krúnborg Offshore hitta formannin í Olie Gas Danmark á oljuráðstevnu 
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