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Cairn sett kós móti Falklandsoyggjunum

Tað var skotska oljufelagið Cairn Energy, sum nakað herfyri setti gongd á 

oljuleitingina í Grønlandi. Nú ljóðar, at felagið eisini hevur áhuga fyri at vera 

við til at byggja út oljufund heilt har suðuri í Atlantshavinum, við 

Falklandsoyggjarnar. Keypa Rockhopper Skotska oljufelagið Cairn Energy 

hevur í hyggju at keypa partar av oljufelagnum Rockhopper Exploration, sum 

er lokomotivið, tá tað snýr seg um at leita eftir olju í suðuratlantshavi, við 

Falklandsoyggjarnar. Tað hevur eisini ljóðað, at Cairn møguliga fer at keypa 

upp alt Rockhopper. Herfyri lat felagið upp sokallað datarúm, har onnur 

oljufeløg kunnu síggja úrslitini av boringum við Falklandsoyggjarnar. Hetta er 

vanlig mannagongd, tá eitt oljufelag, sum ber ein stóran váða einsamalt, 

ynskir at fáa onnur feløg við í víðari leiting og møguliga framleiðslu. Í hesum 

førinum arbeiðir Rockhopper við eini útbyggingarætlan fyri stóra fundið tað 

hevur gjørt við Falklandsoyggjarnar. Tað er áhugavert at leggja til merkis, at 

tað nettupp er Cairn, sum hevur brúkt einar sjey milliardir krónur til leiting í 

norðuratlantshavi, í Grønlandi. Boripallurin, sum varð brúktur til at bora fyri 

Cairn í Grønlandi, nevniliga Leiv Eiriksson, fer í næstum undir at bora við 

Falklandsoyggjarnar. Stórt fund Sunday Times skrivar, at úrslitini av boringum 

við Falklandsoyggjarnar eru so mikið góð, at Rockhopper er farið at leita eftir 

partnarum at vera við til at útbyggja fyrsta lønandi oljufundið har. Tað ljóðar, 

at eini 8 feløg, sum hava verið í datarúminum og sæð boriúrslitini, eru áhugað 

í at keypa part av loyvinum hjá Rockhopper. Og her skal Cairn so vera eitt 

teirra, men tíðindini vilja eisini vera við, at felagið møguliga eisini umhugsar 

at keypa upp alt Rockhopper, sum tað er. Lønandi fundið, sum Rockhopper 

hevur gjørt við Falklandsoyggjarnar, verður nevnt Sea Lion og er mett at 

goyma 600 til 1,2 milliardir tunnur av olju. Tað eru so eisini gjørd onnur fund 

nærhendis. Tað verður mett at kosta einar 10 milliardir krónur at byggja út 

Sea Lion, so tað kann fara undir framleiðslu í 2016. At Cairn er so mikið væl 

fyri, at tað kann gera íløgur í leiting í nýggjum økjum sum í Grønlandi og 

Falklandsoyggjunum kemst av, at felagið hevur gjørt tað sera gott í India. 

Herfyri seldi felagið ein part av sínum ognum í India við stórum vinningi. Tað 

er tó ikki bara sum at siga tað at gera íløgur á so fjarskotnari leið. Fer 

framleiðsla í gongd, so skal alt tilfar flytast teir 8000 fjórðingarnar úr Europa 

til Falklandsoyggjarnar. Fleiri av londunum nærhendis hava stongt sínar 

havnir fyri øll skipum, sum eru við at leita eftir olju við Falklandsoyggjar fyri at 

stuða krøvunum hjá Argentina um rættin til oyggjarnar. 2. apríl í ár eru 30 ár 

síðani Argentina og Bretland fóru í kríggj um rættin til oyggjarnar. 

Íbúgvararnir har vilja hoyra til Bretland men Argentina sigur seg hava rætt til 

oyggjarnar. Fyri 20 árum síðani fór Shell undir at bora har uttan úrslit. Tá var 

oljuprísurin 10 dollarar fyri tunnuna og tí útilokaði leiting har seg sjálv. Síðani 

hava fleiri onnur oljufeløg tikið stig til leiting og hava funnið stórar goymslur 

av olju. Við einjum oljuprísi uppá 100 dollarar er tað tí sera attraktivt at fara 

eftir oljuni. Men til at kunna fara undir stórar útbyggingar krevst peningur, og 

tað er her m.a. Cairn kemur inn í myndina, tó at umboð fyri Cairn ongar 

viðmerkingar hava til tíðindini. Herfyri frættist, at Cairn ætlar at selja partar 

av sínum loyvum í Grønlandi. Tað kann tí vera hugsandi, at Cairn hevur í 

hyggju at spjaða sín váða við at gera íløgur báðumegin Atlantshavið. Tað 

hevur eisini ljóðað, at okkurt felag, sum hevur leitiloyvi í Føroyum, hevur havt 

samband við Cairn um at leggja leiðina henda vegin eisini. Men tað gav ikki 

tað væntaða úrslitið. Nú hevur Cairn so eftir øllum at døma sett kósina suður 

í Atlantshav ístaðin. Um tað merkir, at felagið er við at giera niður ella heilt 

sleppa út úr Grønlandi kann man so bert gita um.
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Tað var skotska oljufelagið Cairn Energy, sum nakað herfyri setti gongd á 

oljuleitingina í Grønlandi. Nú ljóðar, at felagið eisini hevur áhuga fyri at vera 

við til at byggja út oljufund heilt har suðuri í Atlantshavinum, við 

Falklandsoyggjarnar. Keypa Rockhopper Skotska oljufelagið Cairn Energy 

hevur í hyggju at keypa partar av oljufelagnum Rockhopper Exploration, sum 

er lokomotivið, tá tað snýr seg um at leita eftir olju í suðuratlantshavi, við 

Falklandsoyggjarnar. Tað hevur eisini ljóðað, at Cairn møguliga fer at keypa 

upp alt Rockhopper. Herfyri lat felagið upp sokallað datarúm, har onnur 

oljufeløg kunnu síggja úrslitini av boringum við Falklandsoyggjarnar. Hetta er 

vanlig mannagongd, tá eitt oljufelag, sum ber ein stóran váða einsamalt, 

ynskir at fáa onnur feløg við í víðari leiting og møguliga framleiðslu. Í hesum 

førinum arbeiðir Rockhopper við eini útbyggingarætlan fyri stóra fundið tað 

hevur gjørt við Falklandsoyggjarnar. Tað er áhugavert at leggja til merkis, at 

tað nettupp er Cairn, sum hevur brúkt einar sjey milliardir krónur til leiting í 

norðuratlantshavi, í Grønlandi. Boripallurin, sum varð brúktur til at bora fyri 

Cairn í Grønlandi, nevniliga Leiv Eiriksson, fer í næstum undir at bora við 

Falklandsoyggjarnar. Stórt fund Sunday Times skrivar, at úrslitini av boringum 

við Falklandsoyggjarnar eru so mikið góð, at Rockhopper er farið at leita eftir 

partnarum at vera við til at útbyggja fyrsta lønandi oljufundið har. Tað ljóðar, 

at eini 8 feløg, sum hava verið í datarúminum og sæð boriúrslitini, eru áhugað 

í at keypa part av loyvinum hjá Rockhopper. Og her skal Cairn so vera eitt 

teirra, men tíðindini vilja eisini vera við, at felagið møguliga eisini umhugsar 

at keypa upp alt Rockhopper, sum tað er. Lønandi fundið, sum Rockhopper 

hevur gjørt við Falklandsoyggjarnar, verður nevnt Sea Lion og er mett at 

goyma 600 til 1,2 milliardir tunnur av olju. Tað eru so eisini gjørd onnur fund 

nærhendis. Tað verður mett at kosta einar 10 milliardir krónur at byggja út 

Sea Lion, so tað kann fara undir framleiðslu í 2016. At Cairn er so mikið væl 

fyri, at tað kann gera íløgur í leiting í nýggjum økjum sum í Grønlandi og 

Falklandsoyggjunum kemst av, at felagið hevur gjørt tað sera gott í India. 

Herfyri seldi felagið ein part av sínum ognum í India við stórum vinningi. Tað 

er tó ikki bara sum at siga tað at gera íløgur á so fjarskotnari leið. Fer 

framleiðsla í gongd, so skal alt tilfar flytast teir 8000 fjórðingarnar úr Europa 

til Falklandsoyggjarnar. Fleiri av londunum nærhendis hava stongt sínar 

havnir fyri øll skipum, sum eru við at leita eftir olju við Falklandsoyggjar fyri at 

stuða krøvunum hjá Argentina um rættin til oyggjarnar. 2. apríl í ár eru 30 ár 

síðani Argentina og Bretland fóru í kríggj um rættin til oyggjarnar. 

Íbúgvararnir har vilja hoyra til Bretland men Argentina sigur seg hava rætt til 

oyggjarnar. Fyri 20 árum síðani fór Shell undir at bora har uttan úrslit. Tá var 

oljuprísurin 10 dollarar fyri tunnuna og tí útilokaði leiting har seg sjálv. Síðani 

hava fleiri onnur oljufeløg tikið stig til leiting og hava funnið stórar goymslur 

av olju. Við einjum oljuprísi uppá 100 dollarar er tað tí sera attraktivt at fara 

eftir oljuni. Men til at kunna fara undir stórar útbyggingar krevst peningur, og 

tað er her m.a. Cairn kemur inn í myndina, tó at umboð fyri Cairn ongar 

viðmerkingar hava til tíðindini. Herfyri frættist, at Cairn ætlar at selja partar 

av sínum loyvum í Grønlandi. Tað kann tí vera hugsandi, at Cairn hevur í 

hyggju at spjaða sín váða við at gera íløgur báðumegin Atlantshavið. Tað 

hevur eisini ljóðað, at okkurt felag, sum hevur leitiloyvi í Føroyum, hevur havt 

samband við Cairn um at leggja leiðina henda vegin eisini. Men tað gav ikki 

tað væntaða úrslitið. Nú hevur Cairn so eftir øllum at døma sett kósina suður 

í Atlantshav ístaðin. Um tað merkir, at felagið er við at giera niður ella heilt 

sleppa út úr Grønlandi kann man so bert gita um.


