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Nýskapan innan norska olju- og gassídnaðin flytir mørk fyri nýggjum møguleikum hvønn 

tann einasta dag og elvir til ringávirkan innan rúmdasrgransking, heilivág og 

umhvørvistøkni. 

-Tað, sum Tesla er fyri el-bilar, sum Apple er fyri brúkaraelektronikk, sum NASA er fyri ta 

tøkniligu menningina, soleiðis er olju- og gassídnaðurin høvuðsleikari í framtíðar 

orkuveiting. 

Tað segði Gro Brækken í røðu síni á ársráðstevnuni hjá felagnum Norsk olje og gass, sum 

hon er stjóri í. Á ráðstevnuni vóru umleið 400 umboð fyri olju- og gassídnaðin, veitarar, 

politikarar og umboð fyri samfelagslívið. 

  

Spreingir mørk 



Høvuðsevnið á ráðstevnuni er at varpa ljós á, at olju- og gassídnaðurin í Noregi er ikki 

bara leiting og útvinning av olju og gassi og tær inntøkur og arbeiðspláss, sum ídnaðurin 

gevur. Ídnaðurin spreingir eisini mørk, tí at tøknin í olju- og gassídnaðinum á norskum øki 

verður útflutt til onnur oljuøki aðrastaðni. 

-Olju- og gassídnaðurin spreingir eisini mørk, tí at tøknin hjá vinnuni verður flutt til aðrar 

vinnur. Harumframt verður hátturin at umsita tilfeingið á norskum øki útfluttur til onnur 

lond. 

-Vit flyta mørk, tí at dugnalig fólk og feløg innan olju- og gassídnaðin duga at síggja 

møguleikar til at menna og brúka framkomnan kunnleika innan frálandavinnu á heilt 

nýggjan hátt. Tey duga at síggja heilt aðrar møguleikar enn at útvinna olju og gass, og her 

liggja nógvir møguleikar at halda fram við at menna tað norska vitanarsamfelagið, segði 

Gro Brækken í røðu síni. 

  

Kappingarførið umráðandi 

Stjórin í Norsk olje og gass vísti í røðu síni á, at skal tann norski olju- og gassídnaðurin 

megna at varðveita framleiðsluna í norskum øki, má vinnan fáa nýggj øki og støðugar 

karmar at virka innanfyri. Hon vísti í hesum viðfangi á sernorskar reglur innan fyri 

pallmarknaðin, broytingar í oljuskattaskipanini og brotyingar í regluverkinum. 

-Tað er umráðandi, at vit ikki gera kappingarførið í norskum øki verri, tí tað kann hava við 

sær, at øki aðrastaðni í heiminum kunnu gerast meiri lokkandi fyri oljufeløgini, og at tað 

besta fólkið fylgir við, segði Gro Brækken. 

Í røðuni nam hon eisini við avbjóðingarnar við veðurlagnum og segði, at hetta eru tær 

størstu avbjóðingarnar í okkara tíð. Hon ásannaði, at olju- og gassídnaðurin er ein partur 

av trupulleikanum, men samstundis eisini ein partur av loysnini, tí heimurin fer eisini at 

hava tørv á olju og gassi, eftir at útlátið er minkað. 

-Norskt gass er við til at skerja veðurlagsútlátið í Evropa og kann koma ístaðin fyri ta 

veksandi kolnýtsluna, sum vit vita er tann størsta dálkingarkeldan, segði stjórin í Norsk 

olje og gass í røðuni á ársráðstevnu felagsins. 
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