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Fyribils hava oljufeløgini lagt oljuleitingina í Grønlandi til viks í minst fýra til seks ár, so 

tað verða tí nógv ár, áðrenn oljan fer at renna upp úr teirri grønlendsku undirgrundini. 

Statoil hevur ongantíð verið so virkið at leita eftir olju og gassi í tí norska partinum av 

Arktis sum nú, eru útlitini fyri tí ofta umrødda oljuævintýrinum í grønlendskum øki 

kámari, enn tey hava verið í fleiri ár. 

Teir grønlendsku politikararnir, sum sóu ráevni og kanska serliga oljuna sum amboðið, ið 

skuldi gera Grønland sjálvstøðugt, noyðast nú at brynja seg við toli. Danska blaðið 

Berlingske sigur seg vita frá keldum í oljuvinnuni, at tey fyrstu fýra til seks árini fer einki 

oljufelag at bora í Vesturgrønlandi. 

Rúni M. Hansen, leitistjóri hjá Statoil í føroyskum og grønlendskum øki, sigur við danska 

blaðið, at fyrr enn ein stór oljuleið er funnin í Vesturgrønlandi, tekur norska felagið onga 



avgerð um at fara undir framleiðslu í hesum partinum av Arktis. Hann leggur afturat, at 

hetta fer at taka mong ár. 

-Tað hevur ligið væl fyri hjá okkum at finna olju og gass aðrastaðni í Arktis, so í løtuni 

brúka vit okkara pengar og orku har. Tí er eingin orsøk til at framskunda nakra gongd í 

Grønlandi. Vit miðsavna okkum nú um Barentshavið, og tað fer at taka fleiri ár, áðrenn 

nøkur framleiðslan verður í Grønlandi, sigur føroyski leitistjórin hjá Statoil við Berlingske. 

Boðini frá Statoil sampakka væl við tað, sum grønlendski jarðfrøðingurin Mimik Rosing 

segði fyrr í ár. 

-Eftir tí, sum vit vita, er tað óhugsandi, at nøkur oljuframleiðsla verður í Grønlandi tey 

næstu áratíggjuni. Kanska tosa vit um eini 20 - 50 ár, og so er kanska eingin olja har, tá 

saman um kemur, segði jarðfrøðiprofessarin við Berlingske í januar. 

  

Skal vera stórt fund 

Í grønlendska landsstýrinum hava tey havt góðar vónir um eina komandi oljuvinnu. Fyri 

fýra mánaðum síðani kunngjørdi landsstýrið eina ætlan fyri árini 2014 - 2018. Har stóð 

milum annað, at tvær oljuleiðir skuldu byrja framleiðslu í 2020, ein uppaftur nógv størri í 

2025, og at tann almenni Ráevnagrunnurin fór at fáa 435 milliardir krónur inn í skatti og 

avgjøldum hetta til 2060. 

Verður málið hjá landsstýrinum sett upp ímóti orðunum hjá Rúna M. Hansen og Mimik 

Rosing, kann niðurstøðan ikki vera onnur, enn at metingin hjá landsstýrinum er langt frá 

veruleikanum. 

Fleiri av teimum stóru oljufeløgunum hava slept ella útsett sínar ætlanir í Grønlandi. Fyri 

tveimum árum síðani valdi BP at síggja burtur frá Grønlandi, í fjør lat ExxonMobil eitt 

leitiloyvi innaftur, og Cairn Energy hevur strongt sína skrivstovu í Nuuk og útsett alt sítt 

virksemi á grønlendska landgrunninum. 

-Eg tori als ikki at siga nakað um, nær oljuboringarnar í Grønlandi kunnu byrja. Eitt er at 

finna nakað, men tað skal vera nógv, fyri at tað skal loysa seg, tí tað kostar nógv at 

menna leiðina og at framleiða haðani. Tað er ikki nóg mikið bara at raka við olju, sigur 

Rúni M. Hansen við Berlingaran. 
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