George Osborne, fíggjarmálaráðharri í Bretlandi við skattalækkingum til oljufeløgini, sum virka eitt nú eystan fyri
føroyska markið, fyri at fáa tey at halda fram at gera íløgur.
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Oljufeløg, sum gera íløgur í leiting og framleiðslu á bretska landgrunninum sleppa nú
undan stórum parti av skattinum. Hetta kom fram í gjár, tá bretski fíggjarmálaráðharrin,
George Osborne, setti fram fíggjarlógaruppskotið. Harvið stendur hann við tað, ið hann
legði upp til í desember í fjør, tá hann gjørdi greitt, at stjórnin fór at broyta munandi um
treytirnar hjá altjóða oljufeløgum fyri at gera íløgur á landgrunninum - fyri at steðga
afturgongdini í oljuvinnu, nú oljuprísirnir eru lækkaðir so nógv.
Hetta stig kemur í kjalarvørrinum at støðugt lækkandi oljuprísum, har eitt oljufelag fyri
og annað eftir hevur gjørt av at stegða leiting og útbyggingum. Lógaruppskotið hevur við

sær, at skatturin lækkar við umleið 25%. Endamálið við hesum lækkingum er at økja um
oljuframleiðsluna við 15% í 2019, samstundis sum íløgurnar næstu fimm árini fara at vaksa
við 40 mia. kr.
“Um somu tíð sum lækkandi oljuprísurin er góður fyri familjurnar, so er hann samtíðis
ein álvarslig avbjóðing fyri tey hundraðtúsundtals arbeiðsplássini í oljuvinnuni í
Norðsjónum. Hetta krevur, at vit taka skjótar avgerðir, og við skattalækkingum kunnu vit
forða fyri hesum,” segði Osborne í eini viðmerking til uppskotið.
Eitt av nýggju tiltøkunum, sum stjórnin nú tekur stig til, er at fíggja nýggjar seismiskar
verkætlanir í økjum í Norðsjónum og vestan fyri Hetland, sum ikki eru kannað áður.
Tað er hugsandi, at føroyskir oljumyndugleikar uttan iva eisini fegnast um hesa gongdina
hinumegin markið. Tað kann tryggja bæði leiting og nýggja framleiðslu vestan fyri
Hetland. Og tað kann gera, at oljufeløg, sum hava hótt við at rýma haðani, nú meta tað
vera lønandi kortini at gera íløgur í hesum økinum, ið liggur so tætt føroyska
landgrunninum.
Hetta kann fáa týdning fyri framtíðar leiting á føroyska landgrunninum eisini, tí øll trý
oljufeløgini, sum enn hava leitiloyvi í Føroyum, eru virkin í bretskum øki. Tey eru
Statoil, Dong og OMV. Skattalækkingarnar, sum bretski ráðharrin kunnger, kunnu serliga
fáa týdning fyri danska felagið DONG, sum longu er partur av stórum útbyggingum vestan
fyri Hetland. Men eisini fyri OMV, sum eins og Dong sær alt økið millum Hetland og
Føroyar sum ein samanhangandi oljulandslut. Feløgini hava fleiri ferðir sagt frá, at tey
meta hetta økið, ið eisini verður nevnt Atlantsmótið fyri eitt av teirra mest týðandi
kjarnuøkjum í framtíðini, her kanska serstakliga uppá longri sikt. M.a. skal Dong innan
ávísa tíð svara føroyskum myndugleikum, um tað fer at binda seg til at bora ein brunn í
tess loyvum á føroyskum øki. Og verður tann avgerðin tikin, so tørvar Dong onnur feløg
at taka lut og harvið deila váðan. Tað hevur ljóðað, at eitt slikt felag, sum kundi verið
partnari í eini boring hjá Dong í Føroyum um nøkur ár, kundi verið franska Total, sum
Dong arbeiðir saman við vestan fyri Hetland.
Tað hevur annars ljóðað nú í seinastuni, at nettupp franska Total, sum stendur fyri
risastóru og fyrstu gassútbyggingini vestan fyri Hetland, saman við Dong, ætlar sær at
sleppa sær av við stórar partar av hesi nýggju framleiðslu, longu áðrenn hon er farin í
gongd. Uttan iva kunnu skattabroytingarnar gera sítt til, at eitt nú hesin franski oljurisin
verður verandi virkin í grannalagnum.Og hvør veit, kanska einaferð í framtíðini aftur
verður partur av føroysku leitingini.
Tað er greitt, at umrødda skattalækking í Bretland, fær eisini týdning fyri tey bæði
føroysku oljufeløgini, sum virka har, Faroe Petroleum og Atlantic Petroleum. Hesi hava
bæði lut í oljukeldum, sum framleiða og eru eisini við í loyvum, har nýggjar boringar
skulu gerast í framtíðini. Sambært Ben Arabo, stjóra í Atlantic Petroleum fer ein
skattalækking at hava stóran týdning fyri teirra úrslit.

