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Vónir um meira gass vestan fyri Írland
Atlantsmótið ella The Atlantic Margin hevur leingi verið mett sum eitt av
teimum enn ótroyttu olju-og gassøkjunum í okkara parti av heiminum.
Atlantsmótið røkkur frá leiðunum vestan fyri Írland og víðari norður eftir
framvið bretsku oyggjunum og Føroyum og heilt norður til djúpvatnsleiðirnar
vestan fyri Miðnoreg. Nógvastaðni á Atlantsmótinum eru gjørd olju- og
gassfund, men enn er litið borað á hesi lovandi leiðini. Tað er tí áhugavert hjá
eitt nú okkum føroyingum at fylgja við tí leiting, sum fer fram aðrastaðni á
Atlantsmótinum antin talan er um økini vestan fyri Noreg, Hetland og
Skotland ella Írland. Nú boðar írska oljufelagið Providence Resources frá, at
tað metir møguleikarnar verða góðar fyri at finna gass í "Slyne" lægdini
vestan fyri Írland, ikki so langt frá Corrib gasskelduni, sum varð funnin har um
leiðir fyri nógvum árum síðani. Onnur áhugaverd leitimið í hesum partinum
av Atlantsmótinum eru Kylemore og Shannon, sum írska oljufelagið meta
líkjast Corrib kelduni. John OSullivan er tekniskur stjóri hjá Providence - 3D
kanningarnar í Slyne lægdini vísa, at her eru møguleikar fyri at finna nógv
gass. Vit fara nú undir undir at tulka seismikkin við tí mest framkomnu tøknini
fyri at vita, um leiðirnar goyma gasskeldur. Umframt Providence er eisini
størsti privati olju- og gassframleiðarin í Bretlandi, First Oil við í loyvinum. Ì
2011 fór Providence undir eina ta kostnaðarmiklastu kanningarætlan vestan
fyri Hetland uppá 2,5 milliardir krónur. Hóast lønandi gassfund er gjørt í
økinum longu í 1997, Corrib, og farið varð undir eina útbyggingarætlan í
2004, so er enn ikki komið á mál, eitt nú orsakað av stóru mótstøðuni frá
íbúgvunum í strandaøkjunum vestantil á oynni. Leggjast skal ein 80
kilometrar langur gasskaðal frá gasskelduni til lands, men hesum royna
íbúgvararnir at forða fyri. Tað er Shell, sum er fyristøðufelag, men Statoil er
eisini við í hesum projektinum. Eins og vestan fyri Írland er eisini møguleiki
fyri, at gass verður funnið á Atlantsmótinum um okkara leiðir og at avgerð tá
skal takast um at flyta møguligt gass til lands. Kann man ímynda sær ein
líknandi útvikling her eisini? Munurin kann so gerast tann, at meðan tað ikki
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finst nakar infrastrukturur at flyta gass vestan fyri Írland annað enn til lands,
so er støðan ein onnur um okkara leiðir, har ein stór íløga verður gjørd í
infrastruktur hinumegin markið vestan fyri Hetland, sum føroysk gassfelt
kunnu bindast í. Aðrastaðni vestan fyri Írland arbeiða eitt nú ExxonMobil og
Serica Oil, sum hevur lagt seg eftir at kanna The Rockall Trough, sum liggur
longur norðari á. Kanningar vísa, at Írland fyri 250 milliónum árum síðani lág
tætt við Grønland og Kanada. Hetta eru eisini spurningar, sum jarðfrøðingar
um okkara leiðir arbeiða við. Finnast kolvetni her, hvaðani stava tey so.

