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Væleydnað kanning av oljufundi við Hetland

Hóast tað enn er óvist og kann liggja nakað úti í framtíðini, so kann ein 

útbygging av Whirlwind/Lancaster leiðunum vestan fyri Hetland fáa týdning 

fyri Føroya Tele og tess samstarv við oljufeløg vestan fyri Hetland. 

Shefakaðalin kann nevniliga eisini gerast aktuellur í sambandi við útbygging 

av nýggjum oljukeldum í økinum. Fegin stjóri Tað er oljufelagið Hurricane 

Exploration, sum nú boðar frá, at úrslitini av tess kanningum (testing, red.) á 

Whirlwind oljuleiðini (205/21a-5) vestan fyri Hetland hava verið so mikið góð, 

at nú verður umrøtt, um fleiri boringar skulu gerast til tess at finna fram til, 

um henda oljukeldan, skal útbyggjast til framleiðslu. Felagið sigur í síni 

fráboðan, at vónirnar til Whirlwind fundið, sum varð gjørt í 2010 og liggur 

nærhendis stóru oljukeldunum Foinaven og Schiehallion, nú eru nógv størri 

enn mett. Stjórin í Hurricane, Dr Robert Trice er sera væl nøgdur við seinastu 

kanningarnar -  Eg eri sera fegin um úrslitið av testingini. At vit nú hava 

staðfest stórar nøgdir av lættari olju og condensati eru góð tíðindini fyri 

okkum, ikki minst tí hetta er tætt við enn eitt av okkara oljufundum í hesum 

økinum, nevniliga Lancaster. Vit fara nú at evaluera tilfarið og skulu síðani 

taka støðu til, um vit skulu bora ein metingar- og avmarkingarbrunn. Fyri fleiri 

av oljuleiðunum vestan fyri Hetland er galdandi, at tær oftani eru ov lítlar til 

at verða bygdar út til framleiðslu einsamallar. Men har fleiri smærri oljuleiðir 

eru í sama umhvørvi kann ein útbygging tó fara at løna seg. Hetta hava vit 

sæð aðrastaðni vestan fyri Hetland, og Whirlwind/Lancaster kann tí gerast 

enn eitt dømi um slíka útbygging í framtíðini. Shefa Eisini i hesum positivu 

tiðindunum frá økinum vestan fyri Hetland er ein føroyskur vinkul. 

Shefakaðalin finst i nettupp hesum umhvørvinum, og tað er ikki óhugsandi, at 

um ein utbygging einaferð í framtíðini verður gjørd her, so kann hon knýtast 

uppí telesambandid, sum Føroya Tele longu hevur til grannakelduna 

Schiehallion. Slík tíðindi frá økinum millum Hetland og Føroyar hava tí 

óbeinleiðis áhuga fyri føroyskt vinnulív eisini. Mynd -  WilPhoenix, sum 

testaði Whirlwind oljukelduna við góðum úrsliti.
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