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Tað er dýrari at bora eftir olju í tí danska partinum av Norðsjónum enn aðrastaðni. 

Skal oljan, sum liggur undir botninum í tí danska partinum av Norðsjónum, fáast upp 

haðani, má tað gerast bíligari at taka hana upp. Tað sigur Peter Helmer Steen, sum er 

stjóri í tí almenna Nordsøfonden, sum er við í øllum oljuleiðunum í tí danska partinum av 

Norðsjónum. 

-Útreiðslurnar í tí danska partinum eru ov stórar, og í summum førum eru 

boriútreiðslurnar hjá okkum tvær ferðir størri enn í øðrum londum, sigur Peter Helmer 

Steen, sum hevur meiri enn 30 ár á baki í danskari oljuvinnu. 

  

Fleiri frágreiðingar 



Sum er fáa feløgini, sum eru í tí danska partinum av Norðsjónum, 26 prosent av oljuni upp 

úr brunnunum, men sambært Energistyrelsen ber tað til at fáa nýtslustigið upp á 31 

prosent. Tað merkir, at "bara" 70 prosent verða verandi undir havbotninum, og tað er her, 

at tær stóru donsku útreiðslurnar eru ein forðing. 

Stjórin í Nordsøfonden sigur, at forðingin er sett saman av rammutreytum og tøkni, sum 

hann málber seg. Ein hugsandi frágreiðing er, at tað er dýrari at leiga tey neyðugu skipini 

til boringar í donskum øki, og harafturat eru treytirnar fyri at brúka verandi flutningskervi 

við til at trýsta prísin upp. Ein onnur frágreiðing kann vera, at tað er lættari at fáa fatur á 

nýggjari tøkni í øðrum londum, skrivar Energiwatch. 

Stjórin í Energistyrelsen, Morten Bæk, roynir at doyva tosið um kostnaðin av at bora í 

donskum øki í Norðsjónum, tí slíkt kann bara gera tað meiri áhugavert hjá feløgunum at 

velja onnur øki í Norðsjónum fram um tey donsku, sigur hann. 

-Tað kann væl vera, at útreiðslurnar av at bora og rannsaka eru størri í summum pørtum 

av Norðsjónum enn í øðrum pørtum. Men tað kann eisini vera, at tær eru minni, og tað er 

á hesum leiðum, vit skulu bora nú, sigur Morten Bæk og nevnir, at Energistyelsen júst er 

farið í samstarv við lobbyfelagsskapin Olie og Gas um at finna útav, hvussu nýtslustigið 

kann økjast. 

  

350 mia. krónur 

Eydnast tað oljufeløgunum í tí danska partinum av Norðsjónum at økja nýtslustigið 

munandi, fer tað at gagna bæði feløgunum og ikki minst danska ríkiskassanum. 

Útrokningar hjá Energistyrelsen vísa, at tað fer at geva ríkiskassanum 70 milliardir krónur, 

um tað eydnast at økja nýtslustigið eitt prosentstig úr 26 í 27 prosent. 

Út frá hesum kann ríkiskassin fáa einar 350 milliardir krónur, um tað eydnast at fáa 

nýtslustigið upp á 31 prosent, sum Energistyrelsen sigur vera gjørligt. 

Jens Skov Spilling, skrivstovustjóri, vil ikki siga við vissu, at tað fer at eydnast at økja 

nýtslustigið frá 26 upp í 31 prosent, men vísir á, at eina ferð var nýtslustigið 9 prosent. 

Hann ivast ikki, at møguleikarnir liggja í nýggjari tøkni. 

Á myndini Peter Herlmer Steen hevur meiri enn 30 ára royndir í donsku oljuvinnuni (Mynd: 

Polfoto 
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