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Røringur í við markið

Árið 2012 hevur av álvara sett landgrunnin millum Hetland og Føroyar á aftur 

oljukortið. Skattalætti til leiting og framleiðslu á djúpum vatni, milliarda íløgur 

í bæði leiting og útbygging og hópurin av nýggjum seismiskum kanningum 

hava gjørt henda partin av Atlantsmótinum sera sjónligan á 

oljuheimskortinum. Vit hava her á oljan.fo gjørt rættiliga nógv burtur úr 

gongdini á Atlantsmótinum te. økið millum Føroyar og Hetland, og tað fara vit 

at halda fram við, tí oljumenningin vestan fyri Hetland kann fáa stóran 

týdning fyri framtíðar føroyska oljuleiting  og hevur longu havt tað. Hetta fara 

vit eisini at viðgera í eini analysu í hesi vikuni, um somu tíð sum sett verður á 

aftur at bora á føroyska landgrunninum. Ein kann siga, at komandi hendingar 

millum Føroyar og Hetland kunnu fáa stóran týdning fyri framtíðina hjá 

hesum báðum oyggjatjóðum. Í dag boðar so norska seismikkfelagið TGS frá, 

at tað í samstarvi við eitt annað stórt seismikkfelag, PGS er farið undir enn 

eina seismiska verkætlan, hesaferð báðumegin markið millum Føroyar og 

Hetland. Sagt verður, at talan er um tann hátøkniliga 3D seismikkin, sum 

verður skotin í Hetlandsrennuni, Faroe Shetland Basin, eitt nú í økjum, har 

stórar vónir eru til framtíðar oljuframleiðslu. Vit tosa um tær báðar 

oljukeldurnar Cambo og Tornado, sum liggja heilt tætt upp at føroyska 

markinum. Oljufeløgini, sum standa fyri hesum keldum, hava í longri tíð 

arbeitt við at finna fram til, um keldurnar skulu útbyggjast. Og tíðindini um 

3D kanningarnar eru kærkomin, tí tey kunnu benda á, at bæði Cambo og 

Tornado fara at verða útbygdar til framleiðslu einaferð í framtíðini. Tað 

verður eitt av teimum mest framkomnu seismikkskipunum í heiminum, 

Ramford Viking, sum fer at standa fyri arbeiðinum. Í skrivinum frá TGS 

stendur, at nýggju seismisku dáturnar fara at hava ein týðandi leiklut í 

útbyggingini av Cambo og Tornadu oljuleiðunum og haraftrat geva 

oljufeløgum, sum fara at fáa nýggj leitiloyvi í hesum økinum til heystar (27. 

útbjóðingarumfarið í bretskum sjógvi, sum lat aftur 1. mai). Tilfarið verður 

klárt at lata áhuganum oljufeløgum um eitt ár. Verkætlanin, sum 

seismikkfeløgini hava tikið stig til, er eisini stuðlað av oljuídnaðinum, sum 

fegin sær fleiri útbyggingar vestan fyri Hetland. (Lesið eisini í vikuni analysu 

um, hví gongdin vestan fyri Hetland hevur so stóran týdning fyri okkum 

eisini).
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