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Nógvar metingar og gitingar eru um, hvussu oljuprísurin fer at vera komandi tíðina. 

Statoil, sum er eitt av feløgunum, ið føroyingar hava havt mest við at gera í sambandi við 

oljuleiting, væntar, at verandi prísfallið á olju, vit hava sæð síðstu tíðina, kemur ikki at 

vara við í fleiri ár. «Tað er einki fysiskt við oljumarknaðinum, sum er broytt síðstu tíðina. 

Framleiðslan í verandi oljufeltum minkar og nýggjar oljukeldur mugu finnast til tess at 

koma ístaðin fyri minkingina í verandi feltum, og vit vænta, at tað fer at økja prísstøðið 



uppá longri sikt.» Hetta sigur fíggjarstjórin í Statoil, Torgrim Reitan, við Dagens 

Næringsliv í dag. 

Ein lægri oljuprísur vil eisini stimbra búskaparvøksturin í heiminum, men flestu 

eygleiðarar halda, eins og Statoil, at tað koma at ganga nógvir mánaðir enn, har 

marknaðurin verður verandi sera óstøðugur. 

Nøkunlunda sami boðskapurin kom fram á fundi á Hotel Hafnia í gjár, sum Statoil skipaði 

fyri. Á kunnandi fundinum, har umleið 60 umboð fyri vinnuna oo. møttu, legði Statoil fram 

tøl um alheims orkuvinnuna, hvussu nógv verður funnið í mun til framleiðsluna, hvussu 

orkusamansetingin millum kol, olju, gass, kjarnorku og varandi orku er í dag, og hvussu 

hetta kemur at síggja út í framtíðini. Eisini greiddi felagið frá, hvussu arbeitt verður við 

teimum stóru verkætlanunum, felagið hevur innan varandi orku. Ein av leiðandi fólkunum 

hjá Statoil innan varandi orku, Siri Espedal Kindemm hevði framløgur um orkumál sum 

heild og her serstakliga um leiklutin hjá Statoil innan varandi orkukeldur. Millum føroysku 

luttakararnar var eisini Johan Dahl, landsstýrismaður.  

Hetta var ein viðkomandi og áhugaverdur fundur um orkumál,sum eru nógv frammi í 

løtuni, og sum vit óivað koma at hoyra meira um. Útvarpið hevur longu gjørt nógv burtur 

úr. Oljan.fo fer at tríva í fundin í komandi grein. 
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