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Norskir miðlar gera nógv burturúr, nú tann væl kenda ráðstevnan, tann sokallaða 

«Høstkonferensen», hevur verið í norska høvuðsstaðnum. Millum røðararnar á ráðstevnuni 

var fyrrverandi ST aðalskrivarin Kofi Annan, Dr. Fatih Birol frá altjóða orkuráðnum EIA og 

norski oljumálaráðharrin Tord Lien. Evnið á ráðstevnuni var veðurlagsavbjóðingar, og 

hvønn leiklut oljufeløgini hava í framtíðar orkupolitikki. 

Blaðið Teknisk Ugeblad hevur spurt nakrar týðandi persónar innan vinnuna, hvat tey halda 

um útlitini at útvinna oljuna í okkara parti av heiminum, har kostnaðurin at framleiða er 

lutfalsliga høgur. Her verður serstakliga hugsað um Barentshavið. 



Føroyski Statoilstjórin, sum eisini hevur ábyrgd fyri tí Arktiska økinum, sigur við blaðið, at 

sjálvt um prísurin á olju er lækkaður í seinastuni, so er Barentshavið framvegis áhugavert. 

Prísirnir koma altíð at svinga, men tað, sum hevur týdning, er at verða so effektiv sum 

gjørligt, og menna tøkni, so kostnaðirnir kunnu minka. 

«Allar metingar vísa, at eisini í framtíðini verður eftirspurningur eftir olju og gassi. Sum 

orkufelag er tað okkara uppgáva at útvinna tilfeingi so ábyrgdarfult og effektivt sum 

gjørligt», sigur hann millum annað í samrøðuni. 

Allir fyrilestrarhaldararnir vóru annars samdir um, at heimurin hevur stóran tørv á orku í 

framtíðini, bæði tí at fólkatalið í heiminum veksur skjótt, og sum livistøðið vónandi 

hækkar hjá fleiri, tess størri verður orkutørvurin. Og sjálvt um øll ynskja at minka um 

útlátið, so verður framvegis brúk fyri olju og gassi í framtíðini. Ikki bara tí 

eftirspurningurin veksur, men eisini tí olju- og gassframleiðsla úr verandi keldum minkar. 

Serstakliga er tað gassið, sum kann hjálpa um útlátið, um orkuframleiðararnir leggja um 

frá koli til gass. 

Fleiri av oljufeløgunum eru væl við í at menna varandi orku, men sum Tórbjørn Jacobsen 

segði í grein á oljan.fo herfyri: steðga vit olju- og gassnýtsluni her og nú, høvdu vit endað 

aftur í steinøldini. 
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