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Tey bæði týsku oljufeløgini, Bayerngas og EWE, taka seg nú úr tveimum annars lovandi 

donskum oljukeldum. Tað veit Jyllands-Posten at siga frá. Tey bæði feløgini hava latið frá 

sær ognarlutin uppá 45% í teimum báðum keldunum, Hibonite og Ravn í danska partinum 

av Norðsjónum. 

 

EWE upplýsir, at orsøkin til at felagið nú gevst í Danmark, er tann, at felagið er við at 

gevast við sínum virksemi innan olju- og gassleiting. Harafturímóti sigur hitt felagið, 

Bayerngas orsøkin vera eina og aleina avgerðina hjá donsku stjórnini at hækka skattin fyri 

nøkur av teimum gomlu loyvunum. 

 

Tað hoyrdist sum eitt rámaskríggj frá oljufeløgunum, tá stjórnin herfyri segði, at hon fór 

at gera broytingar í skattaskipanini eitt nú til tess at fáa inntøkur til at fíggja eina íløgu í 

tokundirstøðukervið. Beinanvegin vóru tað fleiri útlendsk oljufeløg, sum søgdu frá, at tey 

av álvara fóru at umhugsa sína støðu í Danmark. Eitt teirra var týska Wintershall. Nú 

kemur so Bayerngas aftrat. 



 

»Vit eru komin tilt a niðurstøðu, at tað loysir seg ikki at halda fram við at gera íløgur í 

teimum báðum keldunu. Tí fara vit nú frá okkara loyvum í Ravn og Hibonite. Vit fara eisini 

sum eina avleiðing av eyka skattabyrðuni, sum er løgd á okkum, heldur ikki at gera aðrar 

íløgur í nýggj felt,” sigur Arne Westeng, stjóri í Bayerngas í Danmark og Norra við danska 

blaðið. 

 

Holger K. Nielsen (SF) skattamálaráðharri tykist ikki skelkaður av hesi avgerðini hjá týska 

felagnum. “Um Bayerngas metir, at teir ikki kunnu forvinna pening við at gera íløgur í 

Norðsjónum, so er tað upp til teir. Men eg eri sannførdur um, at tað nokk eru onnur feløg, 

sum kunnu koma inn í teirra stað,” sigur hann. 

 

Herfyri segði stjórin í felagnum Oil and Gas Denmark, Martin Næsby, at avgerðin hjá 

stjórnini at gera broytingar í skattaskipanini er sera óheppin júst nú, tá farið verður undir 

eina nýggja útbjóðing umframt at feløg, sum hava loyvi, royna at gera íløgur í at fáa meiri 

olju upp úr verandi keldum umframt at finna nýggj leitimið. 

 

Hann sigur við oljan.fo, sum var við til oljuráðstevnu um framtíðina á danska 

landgrunninum herfyri, at oljufeløgini, sum skulu gera milliardaíløgur í eina framtíð í 

danska partinum av Norðsjónum, raðfesta tryggar karmar, ið ikki verða broyttir nú og tá. 

Hann mælti avgjørdur donsku stjórnini at endurskoða ætlanina at seta oljufeløgunu 

nýggja skattakrøv. 
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