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Lækkandi oljuprísurin er krevjandi fyri oljuframleiðandi londini. Lækkandi oljuprísur er
eisini bensin á bálið hjá teimum sum vilja hava heimin at gevast at brúka olju og gass, og í
staðin at fara yvir til sól, vind og havstreym.
Fyri oljufeløgini er hetta ein spurningur sum dagliga er á borðinum. Fleiri oljufeløg eru
eisini farin undir at fyrireika seg til eina framtíð har aðrar orkukeldur fáa størri týdning.
Millum annað hevur Statoil gjørt stórar íløgur á bretsku oyggjunum í vindorkuverk.

Fíggjarstjórin í Statoil, Torgrim Reitan, heldur ikki at vit eru komin har til at vit kunnu
skifta olju og gass út við aðrar orkukeldur. Beint uttanfyri Stavanger, har Reitan býr,
liggur oljukeldan Johan Sverdrup.
Í vikuni helt hann eina framløgu í Stavanger á ráðstevnuni "Rogaland på børs".
- Børn sum verða fødd í dag, kunnu leggja til rættis eina starvsleið á Johan Sverdrup, har
tey arbeiða heilt til tey gerast pensjónistar. Og tað kann eg lova tykkum, at tað eru ikki
nógv arbeiðspláss, har tú kanst hugsa eitt heilt arbeiðslív fram í tíð, segði Reitan.
Men heldur ikki Reitan sleppur undan spurningum, um hvat hann hugsar, tá hann sigur
slíkt, tá vit samstundis eru inni í einum tíðarskeiði har, oljuprísurin er lágur, og tað er
bara eitt av fleiri myrkum skýggjum í havsbrúnni hjá oljuvinnuni.
- Vit kunnu ikki hefta okkum í støðuni sum hon er í dag. Vit noyðast at hugsa bæði um
2015, og ikki minst fleiri tíggjuár inn í frantíðina, tá vit leggja til rættis á orkuøkinum,
segði hann, sambært Stavanger Aftenblad.
Vóru klárir
Torgrim Reitan sigur at Statoil er í eini góðaristøðu í dag, tí fyritøkan var í gongd við at
fyrireika seg til eitt trupult tíðarskeið.
- Vit sóu at okkurt mátti gerast. Sjálvandi eru starvsfólkini ikki nøgd við øll tiltøkini, og
tað er serliga trupult at fáa fólk at skilja at tað er neyðugt at gera stórar broytingar tá
oljuprísurin er í hæddini. Vit mettu at vit noyddust at gera okkurt, og vit vildu koma í
gongd áðrenn kappingarneytarnir. Vit eru eisini fremst í hesi tilgongdini at tilpassa okkum
lága oljuprísin, og vit eru eisini í eini støðu har tað er lættari at tilpassa okkum enn tað er
hjá fleiri øðrum oljufeløgum, sigur hann.
Vit eru ein partur av framtíðini
Reitan vísir á, at Statoil hevur brúkt tey góðu árini, til at fyrireika seg til tey tyngru árini,
og fyritøkan hevur selt burturav feløg fyri eini 160 milliardir norskar krónur. Harafturat
eigur Statoil 120 milliardir krónur á bók, og hesar kunnu brúkast til nýggjar íløgur. Reitan
sigur at Statoil fyrr hevur prógvað at tey duga at koma ígjøgnum tung tíðarskeið.
- Summi siga at okkara vinna er ein partur av søguni. Tað er at gera alt ov einfalt, og kann
gera at vit fara á skeiva leið. Okkara vinna kemur at vera ein týdningarmikil partur av
menningini í nógv tíggjuár afturat, og tørvurin er stórur á fossilum brennievni komandi 25
árini, í øllum førum. Tað krevst nógv orka hetta tíðarskeiði til at nøkta tørvin, segði
Reitan.
Hann hevði eina áheitan á politisku skipanina um at vera vakin, og at hugsa langt fram í
tíð tá orkupolitikkurin skal leggjast. Hann vísti serliga á at politiska skipanin ikki eigur at
gera stórar brytingar á økinum uttan at hava kannað og tryggja sær at orkutørvurin verður
nøktaður. Tí metir hann at neyðugt er í framtíðini at leggja til rættis fyri meir oljuleiting
í norskum sjógvi, og aðrastaðni har ein kann rokna við at olja og gass er.

