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BP aftur at bora við føroyska markið

Skattalætti til oljufeløg, sum vilja bora á djúpum vatni vestan fyri Hetland og 

vónirnar at finna stórar oljukeldur nær føroyska markinum, fara nú av álvara 

at seta fokus á alt økið millum Hetland og Føroyar. BP gongur undan Eitt av 

heimsins størstu oljufeløgum, bretska BP fer nú undir aftur at leita eftir olju 

og gassi á djúpum vatni vestan fyri Hetland. Bretskir oljumyndugleikar hava 

nevniliga givið felagnum grønt ljós at fara undir at bora á leitimiðinum, North 

Uist vestan fyri Hetland, skamt frá føroyska markinum. Hesi tíðindi vekja 

stóran áhuga, ikki minst tí, at hetta er fyrsti brunnurin, sum BP borar á 

djúpum vatni eftir herviligu vanlukkuna í Meksikanska flógvanum fyri 

tveimum árum síðani. Talan er um ein eisini fyri Føroyar áhugaverdan brunn, 

tí hann er so tætt upp at føroyskum øki. Tað er enn ein ábending um, at júst 

tað oljufelagið, sum hevur verið mest virkið á Atlantsmótinum millum Føroyar 

og Hetland heilt síðani 1970, framvegis sær stórar møguleikar í hesum 

økinum. Tað ger ikki hesa boriverkætlanina minni áhugaverda, at føroyska 

oljufelagið Faroe Petroleum er partur av boringini við 6,25%. Skattalætti 

Avgerðin hjá bretskum umhvørvismyndugleikum at geva grønt ljós kemur 

stutt eftir, at bretska stjórnin gjørdi av at lækka skattin hjá oljufeløgum, sum 

vilja gera íløgur í leiting og framleiðslu á økjum, har roknað verður við at finna 

stórar olju- og gasskeldur, eitt nú á leiðunum vestan fyri Hetland. Bretska 

stjórnin sær hetta økið sum ein av seinastu oljulandslutunum á tess 

landgrunni, har møguleiki er at gera stór oljufund. Í dag eru tríggjar oljukeldur 

í framleiðslu, Foinaven, Schiehallion og Clair, men komandi árini fara uppaftur 

fleiri keldur at skrúva frá kranunum. Bretland, sum í dag innflytur olju og gass, 

sær fegið, at fund vestan fyri Hetland kunnu minka um innflutningin av olju 

og gassi. Umhvørvisfeløg í øðini Umhvørvisfeløg eru í øðini inn á avgerðina 

hjá myndugleikunum í London. Tey halda tað vera heilt burturvið, at stjórnin 

letur upp fyri leiting á djúpum vatni so stutt eftir vanlukkuna í 

Meksikoflógvanum. Tey siga, at øll leiting og framleiðsla á djúpum vatni eigur 

at steðga alt fyri eitt. Hesum hava myndugleikarnir tó víst aftur. Teir siga, at 

tilbúgvingarætlaninar hjá BP í sambandi við møguligar oljulekar eru nøktandi. 

BP fer at seta á North Uist longu í komandi viku. Til uppgávuna hevur felagið 

leigað eitt av mest framkomnu boriskipum til djúpt vatn, Stena Carron. Rudda 

slóð Fleiri leitibrunnar og útbyggingar vestan fyri Hetland eru á 

tekniborðinum hjá altjóða oljufeløgum og skattalættin hjá stjórnini letur heilt 

givið upp fyri nógvum av hesum projektum. Tað er neyvan ov nógv sagt, at 

økið vestan fyri Hetland, sum er partur av Atlantsmótinum, og sum aftur 

fevnir um føroyka landgrunnin, nú fer at vera sum ein magnet fyri mong 

oljufeløg. Henda gongdin kann so aftur fáa nógv at siga gott fyri fyri leitingini 

eftir kolvetnum á føroyska landgrunninum. Eingin ivi er tí um, at hjá 

Jarðfeingi, sum setir vónir til størri leitivirksemi við Føroyar, eru tað 

kærkomin tíðindi, at ferð verður sett á oljuleiting hinumegin markið.
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vónirnar at finna stórar oljukeldur nær føroyska markinum, fara nú av álvara 

at seta fokus á alt økið millum Hetland og Føroyar. BP gongur undan Eitt av 

heimsins størstu oljufeløgum, bretska BP fer nú undir aftur at leita eftir olju 

og gassi á djúpum vatni vestan fyri Hetland. Bretskir oljumyndugleikar hava 

nevniliga givið felagnum grønt ljós at fara undir at bora á leitimiðinum, North 

Uist vestan fyri Hetland, skamt frá føroyska markinum. Hesi tíðindi vekja 

stóran áhuga, ikki minst tí, at hetta er fyrsti brunnurin, sum BP borar á 

djúpum vatni eftir herviligu vanlukkuna í Meksikanska flógvanum fyri 

tveimum árum síðani. Talan er um ein eisini fyri Føroyar áhugaverdan brunn, 

tí hann er so tætt upp at føroyskum øki. Tað er enn ein ábending um, at júst 

tað oljufelagið, sum hevur verið mest virkið á Atlantsmótinum millum Føroyar 

og Hetland heilt síðani 1970, framvegis sær stórar møguleikar í hesum 

økinum. Tað ger ikki hesa boriverkætlanina minni áhugaverda, at føroyska 

oljufelagið Faroe Petroleum er partur av boringini við 6,25%. Skattalætti 

Avgerðin hjá bretskum umhvørvismyndugleikum at geva grønt ljós kemur 

stutt eftir, at bretska stjórnin gjørdi av at lækka skattin hjá oljufeløgum, sum 

vilja gera íløgur í leiting og framleiðslu á økjum, har roknað verður við at finna 

stórar olju- og gasskeldur, eitt nú á leiðunum vestan fyri Hetland. Bretska 

stjórnin sær hetta økið sum ein av seinastu oljulandslutunum á tess 

landgrunni, har møguleiki er at gera stór oljufund. Í dag eru tríggjar oljukeldur 

í framleiðslu, Foinaven, Schiehallion og Clair, men komandi árini fara uppaftur 

fleiri keldur at skrúva frá kranunum. Bretland, sum í dag innflytur olju og gass, 

sær fegið, at fund vestan fyri Hetland kunnu minka um innflutningin av olju 

og gassi. Umhvørvisfeløg í øðini Umhvørvisfeløg eru í øðini inn á avgerðina 

hjá myndugleikunum í London. Tey halda tað vera heilt burturvið, at stjórnin 

letur upp fyri leiting á djúpum vatni so stutt eftir vanlukkuna í 

Meksikoflógvanum. Tey siga, at øll leiting og framleiðsla á djúpum vatni eigur 

at steðga alt fyri eitt. Hesum hava myndugleikarnir tó víst aftur. Teir siga, at 

tilbúgvingarætlaninar hjá BP í sambandi við møguligar oljulekar eru nøktandi. 

BP fer at seta á North Uist longu í komandi viku. Til uppgávuna hevur felagið 

leigað eitt av mest framkomnu boriskipum til djúpt vatn, Stena Carron. Rudda 

slóð Fleiri leitibrunnar og útbyggingar vestan fyri Hetland eru á 

tekniborðinum hjá altjóða oljufeløgum og skattalættin hjá stjórnini letur heilt 

givið upp fyri nógvum av hesum projektum. Tað er neyvan ov nógv sagt, at 

økið vestan fyri Hetland, sum er partur av Atlantsmótinum, og sum aftur 

fevnir um føroyka landgrunnin, nú fer at vera sum ein magnet fyri mong 

oljufeløg. Henda gongdin kann so aftur fáa nógv at siga gott fyri fyri leitingini 

eftir kolvetnum á føroyska landgrunninum. Eingin ivi er tí um, at hjá 

Jarðfeingi, sum setir vónir til størri leitivirksemi við Føroyar, eru tað 

kærkomin tíðindi, at ferð verður sett á oljuleiting hinumegin markið.


