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1.400 milliónir tunnur av olju eru framvegis í tí danska partinum av Norðsjónum. Tað
svarar til 40 prosent av tí olju og tí gassi, sum danir hava fingið úr Norðsjónum síðani
1972, og kann geva danska ríkiskassanum heilar 190 milliardir krónur. Men vøksturin
kemur ikki av sær sjálvum, og treytin er, at bæði samfelagið og oljuvinnan bróta upp
ermar nú, skulu tey fá sum mest burturúr.
Tey nýggju og hugaligu tølini standa í frágreiðingini ”Potentialet i Nordsøen – Realisering
gennem tre vækstmotorer”, sum Quartz+Co. hevur skrivað eftir áheitan frá Olie Gas
Danmark.

-Í áratíggju hevur Norðsjógvurin verið við til at skapa vælferð, vøkstur og arbeiðspláss. Nú
vísir frágreiðingin hjá okkum, at tað er gjørligt at fáa eina munagóða stóra nøgd av olju
og gassi upp úr Norðsjónum. Tora vit at hugsa eitt sindur ørvísið og at bróta upp ermar, so
kann Norðsjógvurin halda fram at veita samfelagnum tað sama munagóða íkastið í mong
ár afturat, sigur Martin Næsby, stjóri í Olie Gas Danmark.
Gongd á vøksturin
Sambært frágreiðingini skulu trý stig takast: Tað fyrsta er at leggja størri dent á at finna
meiri olju, í øðrum lagi ræður um at økja framleiðsluna í smáum og illa atkomiligum
leiðum, sum ikki eru gagnnýttar til fulnar, og í triðja skal stórur dentur leggjast á at
menna nýggja tøkni fyri at fáa meiri enn meðal t.v.s. meiri enn 28 prosent av oljuni upp.
Niðurstøðan er, at verða hesi tiltøkini sett í verk, kann tað bera í sær, at danski
ríkiskassin fær 190 milliardir krónur burturúr, um helmingurin av potetialinum fæst
burturúr.
Stjórnin í Keypmannahavn hevur boðað frá, at hon vil hava eina langtrøkkandi strategi fyri
at fáa sum mest burturt úr gassinum og oljuni í Norðsjónum. Í Olie Gas Danmark eru tey
til reiðar at fara undir samskiftið við stjórnina um framtíðina í Norðsjónum, sigur Martin
Næsby.
Frágreiðingin hjá Quartz+Co kemur við fleiri tilmælum, sum kunnu takast við í
tingingarnar um eina nýggja strategi. Eitt nú verður mælt til, at tað verður meiri einfalt
hjá feløgum at fáa kanningarloyvi í Norðsjónum, so mannagongdin verður smidligari, tí tað
fer helst at økja kanningarvirksemið. Eisini er uppskot um, hvussu feløgini kunnu menna
samstarvið sínamillum, tí á tann hátt kunnu tey avmarka útreiðslurnar av at útvinna ta
oljuna og tað gassið, sum er eftir.
Stjórnin fer ikki at liggja á boðunum. Tvørturímóti er Rasmus Helveg Petersen,
orkumálaráðharri, longu farin undir arbeiðið, sum skal enda við einari nýggjari strategi
fyri tann danska olju- og gassídnaðin í Norðsjónum, skrivar Børsen

