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Í Noregi hevur Tord Lien, oljumálaráðharri, boðað frá, at ætlanin er at loyva leiting í 

einum størri parti av Barentshavinum í næsta útbjóðingarumfari, og ráðharrin fær fulla 

undirtøku frá forkvinnuni í áhugafelagsskapinum Norsk olje og gass, Gro Brækken. 

Í einari viðmerking til ætlanina hjá oljumálaráðharranum skrivar Gro Brækken, at tað er 

neyðugt hjá Noregi at víðka leitiøkið í Barentshavinum nú, tí russar eru longu byrjaðir. 

-Vit standa á gáttini til tað, sum kann blíva eitt nýtt og spennandi tíðarskeið, bæði fyri 

okkara ídnað og fyri alt landið. Tá tað snýr seg um tilfeingi, sum vit ikki hava funnið enn, 

er Barnetshavið tann størsti og mest spennandi parturin av tí norska økinum, skrivar Gro 

Brækken. 



Mugu fylgja russum 

Hon sigur, at strategiskt er tað umráðandi, at Noreg er líka virkið sum Russland, tá talan 

er um kanningarvirksemi í Barentshavinum. Tí kann Noreg ikki sita sum ein eygleiðari og 

hyggja at oljupolitikkinum hjá øðrum londum har, og tí er neyðugt at leggja langtrøkkandi 

ætlanir, skrivar forkvinnan í Norsk olje og gass. 

Gro Brækken vísir á, at russisku myndugleikarnir hava útlutað leitiloyvi fram við øllum tí 

økinum, sum Noreg og Russland stríddust um fyrr. Eftir hennara tykki eigur Noreg at taka 

tilsvarandi stig. 

-Ikki tí at vit endiliga skulu kappast við russar um tilfeingið, men tí at vit rokna við at 

finna leiðir, sum ganga um markið, og tá er neyðugt, at báðir partar hava ta neyðugu 

vitanina um økið, áðrenn ein møgulig útbygging kann fara í gongd. Tí er neyðugt at hava 

ein virknan útlutingarpolitikk í Barentshavinum frameftir - eisini á teimum norðaru 

leiðunum, skrivar Gro Brækken. 

Forkvinnan í Norsk olje og gass ger vart við, at hóast felag hennara leggur stóran dent á 

komandi ætlanir í Barentshavinum, hevur tað ikki gloymt Lofoten, Vesterålen og Senja. 

-Hetta er eitt áhugavert øki við einari jarðfrøði, sum vit kenna, og økið kann vera við til 

at byggja brýr ímillum suður og norður. 40 ára royndir í Norðsjónum vísa, at tað ber væl 

til at reka eina búskaparliga og umhvørvisvinarliga vinu á øðrum norskum havleiðum, 

skrivar Gro Brækken. 

Gott fyri Norðurnoreg 

Hon ert ikki samd við teimum, sum siga seg ivast í, at oljuvinnan hevur ta neyðugu 

trygdina til at fara undir uppgávurnar norðuri í Barentshavinum. Tvørturímóti vísir hon á, 

at tá oljuvinnan fer undir virksemi onkunstaðni, hevur hon ta neyðugu tilbúgvingina við 

sær. Og júst í Barentshavinum kunnu aðrar vinnur og kanska serliga fiskivinnan fáa ágóða 

av trygdartiltøkunum hjá oljuvinnuni, heldur hon. 

Gro Brækken er heldur ikki í iva um, at oljuvinnan fer at skapa arbeiðspláss uppi á landi í 

Norðurnoregi, tí tað hava royndirnar í øðrum økjum víst. 

-Men samstundis er tað neyðugt at gera vart við, at oljuídnaðurin setir sínum veitarum 

stór krøv, og at hesi krøvini verða ikki minni, longri norður vit koma. Tí er neyðugt at 

fyrireika seg væl, samskipa seg og at læra av, hvussu fyritøkur hava skipað seg aðrastaðni 

í landinum, skrivar Gro Brækken. 

Við hesum fyri eyga er Norsk olje og gass við í einari verkætlan, sum skal fyrireika 

vinnulívið í Eystur-Finnmørkini til ta komandi útbyggingina í landssynningspartinum av 

Barentshavinum. 



-Tí fara vit at økja okara hjáveru í Barentshavinum, vit fara at økja virksemið, og vit 

verða verandi har í langa tíð. Bæði á sjógvi og á landi, skrivar forkvinnan í Norsk olje og 

gass at enda í viðmerking síni. 
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