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Nýtt leitiumfar í Bretlandi eisini týdning fyri Føroyar

Bretski orkumálaráðharrin Charles Hendry kunngjørdi fyrst í februar eitt nýtt 

leitiumfar á bretska landgrunninum. Talan er um 27. umfarið síðani 1964, tá 

bretar av fyrstan sinni lutaðu út øki á landgrunninum at leita eftir olju og 

gassi. Hetta byrjaði í Norðsjónum men longu í 1970 var fyrsta leitirundan 

vestan fyri Hetland. Talan er nú um 2800 teigar, ið eisini fevna um økið 

vestan fyri Hetland. Seinasta leitiumfarið var í 2010, tá 190 loyvi vórðu latin. 

Fleiri av hesum vórðu endaliga latin oljufeløgum í fjør. 20 milliardir tunnur 

Orkumálaráðharrin segði, tá hann boðaði frá leitiumfarinum, at tað framvegis 

eru góðir møguleikar at finna olju og gass í bretsku undirgrundini. Hann 

metti, at goymslurnar eru uppá 20 milliardir tunnur, og tí fer oljuvinnan at 

eiga mong góð ár aftrat. Í dag eru umleið ein million bretar knýttir at 

oljuvinnuni. Freistin at lata umsóknir inn er 1. mai. Bæði tey føroysku 

oljufeløgini hava leitiloyvi í bretskum øki umframt øll hini oljufeløgini, sum 

eru virkin á føroyska landgrunninum. Tey eru Statoil, ExxonMobil, DONG, 

OMV og Valiant Petroleum. Spennandi verður at fylgja við, hvørji teirra fara 

at søkja og hvussu fer at hilnast. At oljufeløg, sum hava loyvi í Føroyum eisini 

søkja um øki beint hinumegin markið kann eisini vera ein ábending um teirra 

vónir til økið sum heild. Tí er eitt leitiumfar á bretska landgrunninum eisini 

vert at geva gætur her hjá okkum. Tá olja varð funnin í Norðsjónum fóru 

stóru oljufeløgini longur vestureftir. Tað er so sama gongdin vit hava sæð á 

Atlantsmótinum. Fyri oljuleitingina við Føroyar hevur tað eisini stóran áhuga 

fyri ikki at siga týdning, hvørji øki oljufeløgini fara at søkja um vestan fyri 

Hetland og ikki minst tætt upp at føroyska markinum. Leiting, fund og 

framleiðsla í okkara grannalagi kann eisini hava ávirkan á gongdina okkara 

megin markið. Tað hava vit longu fleiri dømi um, eitt nú í sambandi við 

leitiumfør her hjá okkum. Nógv virksemi Annars er nógv virksemi vestan fyri 

Hetland júst í hesum árinum. Total og DONG eru í ferð við eina risa 

gassútbygging, tann fyrsta av sínum slag í hesum partinum av heiminum. BP 

er í ferð við aftur at byggja út risastóru Clair oljukelduna umframt at byggja 

eitt nýtt goymslu- og framleiðsluskip til størstu og mest inntøkugevandi 

oljukelduna í Bretlandi, Schiehallion, sum liggur nær føroyska markinum. 

Aftrat hesum stóru útbyggingum verða eisini fleiri nýggir leitibrunnar boraðir. 

Chevron borar í løtuni sunnan fyri Rosebankfundið. BP fer í næstum at bora í 

grannalagnum, á Nort Uist leiðini, sum er fyrsti djúpvatnsbrunnurin hjá 

felagnum aftaná vanlukkuna í Meksikoflógvanum. Og ikki minst spennandi 

verður at frætta frá Chevron og Hess, vónandi í vár, um grønt ljós verður givið 

til útbygging av tveimum stórum oljufundum, Rosebank og Cambo. Og aftur 

her tosa vit um oljuleiðir, sum liggja tætt upp at okkara marki. Vent í holuni 

Tað var tann tíð, tá áhugin fyri økinum vestan fyri Hetlandi var í stórari 

minking, tí ov fá fund vórðu gjørd og eisini tí oljuprísurin var so lágur. Nú er 

vent í holuni. Oljuprísurin er sera høgur og nógv fund eru gjørd. Og eftir hetta 

er bara at staðfesta, at øll eygu fara um ikki so langa tíð at verða vend móti 

føroyska landgrunninum, tá Statoil, ExxonMobil og Atlantic Petroleum seta 

borin í á Brugduleiðini og fara djúpri enn nøkur boring frammanundan.
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