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Bretar hyggja vestureftir - móti Atlantsmótinum

Jan Müller úr London Fyri ikki so nógvum árum síðani var økið vestan fyri 

Hetland ikki júst tað, sum jarðfrøðingar og politikarar góvu mestan ans. Í dag 

er vent í holuni. Atlantsmótið, sum hetta økið millum Hetland og Føroyar 

verður nevnt, er brádliga eitt av høvuðsøkjunum í framtíðar bretsku leitingini 

og framleiðslu av olju og gassi. Hetta kom fram á altjóða oljumessuni í 

Aberdeen herfyri, har eitt høvuðsfokus var á nettupp WoS ella West of 

Shetland, sum hetta stóra umráðið verður rópt millum oljufólk. Týsdagin og 

mikudagin er stór ráðstevna í London við nettupp sama heiti, har 

jarðfrøðingar fara at leggja fram nýggjastu vitanina um eitt nú undirgrundina 

alla vegin framvið tí føroyska markinum. Oljan.fo fer at siga meira frá hesum 

spennandi útviklinginum sohvørt. Stórar vónir og møguleikar Bretska 

oljusøgan hevur eins og tann norska meira enn 40 ár á baki. Hetta hevur sum 

heild verið ein sólskinssøga, men seinastu árini hava bæði bretar og 

norðmenn sett síni álit á boringar eftir nýggjum og helst stórum olju- og 

gasskeldum, nú tað hevur verið í so smátt við stórum fundum. Nú um 

dagarnar varð eitt risastórt oljufund gjørt í norskum øki og hevur tað aftur 

fingið bæði oljufeløg og myndugleikar at endurskoða vónirnar til norsku 

oljuframtíðina. Hvussu er tá stætt í bretskum øki! Eftir at fleiri stór olju- og 

gassfund eru gjørd vestan fyri Hetland, mong teirra tætt upp at føroyska 

markinum, eru bretar nú av álvara farnir at vísa økinum millum Hetland og 

føroyska markið ans. Hetta økið hevur leingi verið mett at goyma stórar 

nøgdir av olju og gassi, men talan er um frontierøki, har lutvíst fáir brunnar 

eru boraðir, og har váðin framvegis er rættuliga stórur. Bretska 

oljuframleiðslan minkar Bretska blaðið The Guardian skrivar, at bretska olju- 

og gassframleiðslan næsta ársfjórðingi í ár er minkað við 25% í mun til sama 

tíðarskeið í fjør. Um somu tíð er innflutningurin av koli nógv vaksin, tó at 

elorkuframleiðslan frá vindmyllum er vaksin úr 6,3% til 9.6%. Stjórin í 

áhugafelagnum hjá oljufeløgum, sum arbeiða í Bretlandi, Malcolm Webb 

sigur við The Guardian, at støðan er álvarslig, og at bretska stjórnin má ansa 

eftir ikki at ræða oljufeløg við brádligum høgum skattahækkingum, feløg, sum 

vilja gera íløgur í leiting og framleiðslu, tí hesi eru tey, sum kunnu finna og 

økja um framleiðsluna. Skattahækkingarnar, sum bretska stjórnin hevur sett í 

verk, hevur fingið fleiri oljufeløg at umhugsa at endurskoða fleiri 

útbyggingarætlanir í syðra parti av Norðsjónum. Tá hetta er sagt, so vísir tað 

seg, at áhugin fyri Atlantsmótinum, tvs. økinum millum Hetland og Føroyar er 

vaksandi. Fleiri stór fund eru gjørd, og útbyggingar fyri nærum 100 milliardir 

krónur eru á tekniborðinum. Stóra oljuráðstevnan um økið vestan fyri 

Hetland, sum verður í London týsdagin og mikudagin, fer helst eisini at 

snúgva seg um føroysku jarðfrøðina og møguleikarnar at finna olju og gass 

her. Myndatekstur -  Bretar hyggja vestureftir - móti føroyska markinum - tí 

nógv bendir á, at her liggja stórar fjaldar olju- og gassgoymslur. Mynd -  

oljan.fo/Eyðun Müller Thomsen.
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