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Heimsins oljufeløg hava nógv trýst á sær fyri at finna loysnir sum gera at vit ikki køva heimin 

við útlatum sum oyðileggja livimøguleikarnar 

- Avbjóðingarnar á veðurlagsøkinum er ikki bara ein spurningur um hvat vit kunnu gera, 

men hvussu vit fáa su mest burturúr. Veðurlagsbroytingarnar hava einki landamark, sigur 

forstjórin í Statoil, Eldar Sætre. 

Hann brúkar nógva tíð til at diskutera hvussu Statoil og onnur oljufeløg kunnu vera við í 

menningina á orkuøkinum. Millum annað var hann ein av høvuðsrøvarunum á 

heystráðstevnuni hjá norska oljumálaraðnum, altjoða orkuraðnum IEA og Statoil í Oslo í 

farnu viku. 

- Vit hava brúk fyri einialtjóða satsing uppá nýggja tøkni, segði Sætre. 



Hóast nógv tos er um at oljan er á veg út av orkumarknaðinum, so kemur oljunýtslan at økja 

komandi 25 árini. Metingar siga at orkan komandi 25 árini kemur frá olju, gass, kol og 

sokallaðum lavkarbon-keldum. 

IEA vil vera við at óansæð hvussu umhvørvispolitikkurin verður skipaður komandi tíðina, so 

slepst ikki undan at neyðugt verður at gera stórar íløgur í bæði olju- og gass fyri at tryggja 

heiminum nokk orku. 

Eldar Sætre segði á heystráðstevnuni at óansæð hvussu vit venda spurninginum um 

orkutørvin, so má ídnaðurin finna orkukeldur sum svara til fýra ferðir tað Saudi-Arabia 

framleiðir í dag, og tíggju ferðir tað Noreg framleiðir av gassi. 

Hann vísti á at tey fylgja neyvt við tí sum hendir í Paris á veðurlagsraðstevnuni, og vóna at 

semja gerst um eina loysn so arbeiðast kann við spurningunum knýyttum til minking í 

útlátunum. 

ES kunngjørdi fyri stuttum at málið hjá teimum er at karbonútlátið skal minka við 40 

prosentum áðrenn 2030. 

- Hetta er í tráð við okkara mál í Statoil, segði Sætre, og legði afturat hendan ES-avtalan 

hevur stóran týdning fyir hvussu ein kemur víðari við hesum arbeiðnum, tí her liggja greið 

mál at arbeiða eftir. 

Eldar Sætre vísti á at Statoil ynskir hægri prís fyri karbon, fyri at fáa nýtsluna niður. Statoil 

hevur undir norskum viðurskiftum leingi arbeitt undir strangastu karbon-lóggávuni í 

heiminum, og ynskir at hetta skal førast víðari í fleiri londum. 

- Vit arbeiða við at fáa meir orku burturúr okkara framleiðslu, samstundis sum vit gera nógv 

fyri at fáa minka um útlatini, segði Sætre. 

Statoil er eitt av oljufeløgunum sum eru farin at samstarva á altjoða pallinum um at tryggja 

at útlatini fra oljuvinnuni minka. 

Hann legði dent á at samstundis sum arbeitt verður við at minka um útlátini, so er neyðugt 

at finna loysnir sum tryggja heimsins fátæku atgongd til streym. 

- Nær 30 prosent av teimum olju- og gasskeldunum sum eru funnar farnu fimm árini eru 

funnin sunnanfyri Sahara. Samstundis mangla tveir triðingar av heimsins íbúgvum atgongd 

til streym, segði Sætre, og legði afturat at Statoil ynskir at vera við til at hjálpa hesum 

londunum inn í ein gerandisdag har fleiri fáa atgongd til streym og orku. 

 


