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ExxonMobil stórar vónir til Atlantsmótið

Fyri skjótt tveimum árum síðani komu kærkomnu tíðindini um, at amerikanski 

oljurisin, heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil vildi sleppa at geva eina 

hjálpandi hond fyri at finna føroysku oljuna. Felagið keypti seg inn í trý av 

teimum seks loyvunum hjá Statoil í Føroyum. Eitt teirra var loyvi nr. 006, har 

Statoil fyri seks árum síðani boraði Brugdubrunnin. Nú verður so aftur borað 

á Brugduleiðini, tætt við har borað varð seinast. Og hesaferð er ExxonMobil 

við. Hetta hendi eftir, at fleiri av teimum stóru oljufeløgunum so sum BP og 

Shell tóku seg úr leitingini í Føroyum. Amerikanska oljufelagið hevði aðra 

hugsan. Tað helt í hvussu er heimaarbeiðið hjá tí minna men í europeiskum 

høpi stóra norska oljufelagnum Statoil, verða so mikið gott og áhugavert, at 

tað keypti seg inn í nær helvtina av øllum leitiloyvum á føroyska 

landgrunninum. Vert er her eisini at býta merki í, at áðrenn ExxonMobil 

gjørdist eitt felag, hevði Mobil verið rættiliga virkið á Atlantsmótinum, tvs. 

bæði vestan fyri Hetland og eystan fyri Føroyar. Mobil brúkti í síni tíð sera 

nógva orku uppá at kanna og skilja undirgrundina vestan fyri Hetland. Eftir 

samanleggingina ber til at síggja eitt rættiliga spennandi mynstur taka seg 

upp, og tað er, at ExxonMobil hevur lagt seg eftir at arbeiða eftir eini strategi, 

sum fevnir um alt Atlantsmótið, ið er økið, ið strekkir seg frá vestan fyri 

Írland, til Føroyar/Hetland og víðari norður til djúpvatnsøkini út fyri Miðnorra. 

Basalt Og tað, sum sermerkir hesi økini, er basalt. Og hetta at kunna loysa 

basaltknútin og harvið fáa betri atgongd til møgulig oljuríkidømi í 

undirgrundini á øllum Atlantsmótinum hevur verið partur av strategiini hjá 

ikki bert ExxonMobil men eisini hjá Statoil, sum felagið nú samstarvar við á 

føroyska landgrunninum. Tað er tó ikki bara í Føroyum, at amerikanska 

oljufelagið sær stórar møguleikar. Felagið er sum sagt eisini sera virkið á 

øllum Atlantsmótinum, frá Írlandi til Noregs. Í hesum økinum finst basalt, 

sum higartil hevur forðað oljufeløgunum at síggja nóg væl, hvat er undir. 

Kann boring í einum parti av Atlantsmótinum loysa upp fyri basaltknútinum, 

so er greitt, at henda vitan eisini kann koma feløgunum til góða í øðrum 

pørtum av Atlantsmótinum. Og eisini tað at hetta eru lutvíst jomfrúulig øki, 

har lítið er borað í mun til onnur umráði kring heimin, er við til at halda lív í 

vónunum um at gera heilt stór fund, sokallaðar elefantar. ExxonMobil hevur 

eins og onnur oljufeløg, ið brúka nógv av sínum goymslum, eisini brúk fyri at 

finna nýggjar oljuleiðir í heiminum, har undirgrundin kann goyma nógva olju 

og gass. Og Atlantsmótið er ein av hesum leiðum. Í Noregi hevur ExxonMobil 

fingið tillutað teigar í økjum, har nærum eingin hevur borað áður. Hetta eru 

Møre og Vøring leiðirnar, har møgulig oljuberandi løg í undirgrundini eins og 

millum Føroyar og Hetland, eisini er fjald av basalti. Tað er so heldur einki 

loyndarmál, at serfrøðingarnir hjá ExxonMobil í Noregi fylgja sera væl við, 

hvat hendur á føroyska landgrunninum og øvugt. Nýggj vitan frá einum 

basaltøki kann fáa stóran týdning fyri eitt annað øki, har nógv basalt er. Og vit 

eiga heldur ikki at gloyma týdningin tað hevur fyri ExxonMobil at arbeiða 

saman við Statoil, ið uttan iva er tað oljufelagið í heiminum, sum hevur bestu 

royndir at bora gjøgnum basalt, royndir tað fyrst og fremst hevur útvegað 

sær í Føroyum. Írland Leita við heilt suður til Írlands, so hevur ExxonMobil 

leingi verið partur av oljuleitingini har, í tí sonevndu Porcupine lagdini. Og 

herfyri keypti felagið seg inn í enn eitt leitiloyvi vestan fyri Írland, Dunquin 

kallað, sum verður mett at goyma nógva olju og gass, og sum av mongum 

verður hildið er tað, sum fer at skapa gjøgnumb rotið írsku oljuleitingini. 

Felagið hevur átikið sær leiklutin sum fyristøðufelag og hevur nú um dagarnar 

gjørt fyribils avtalu um at leiga boripallin Erik Raude til at bora í fyrsta 

ársfjórðingi í 2013. Onnur feløg í hesi ætlaðu boringini eru ENI, Repsol og 

Providence Resources. Fyri Írland eru hetta sera góð tíðindi, tí kanningar í 

økinum hava vart so leingi uttan at nakað fund er ávíst. Ein av orsøkunum til 

at eitt felag sum ExxonMobil hevur so stórar vónir til Atlantsmótið sum tann 

nýggja og komandi oljuleiðin í heiminum, eru royndirnar og vitanin felagið 

hevur frá eitt nú Newfoundlandi og Nova Scotia í Kanada, har tað er 

drívmegin í oljuframleiðsluni. Jarðfrøðingar meta nevniliga, at landfast var 

millum Írland, Føroyar og Hetland og Norra øðrumegin og so New Foundland 

fyri sunnan og Grønland fyri norðan hinumegin - fyri milliónum av árum 

síðani. Náttúrligt er tí at halda, at olja einsvæl er á Atlantsmótinum og á 

leiðunum við Kanada og Grønland. ExxonMobil er so eisini eitt av 

oljufeløgunum, sum er við í leitingini í Grønlandi. Photo Boripallurin Erik 

Raude skal bora fyri ExxonMobil og onnur feløg vestan fyri Írland tíðliga í 

2013.
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á Brugduleiðini, tætt við har borað varð seinast. Og hesaferð er ExxonMobil 
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gjørdist eitt felag, hevði Mobil verið rættiliga virkið á Atlantsmótinum, tvs. 

bæði vestan fyri Hetland og eystan fyri Føroyar. Mobil brúkti í síni tíð sera 
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sum higartil hevur forðað oljufeløgunum at síggja nóg væl, hvat er undir. 

Kann boring í einum parti av Atlantsmótinum loysa upp fyri basaltknútinum, 

so er greitt, at henda vitan eisini kann koma feløgunum til góða í øðrum 

pørtum av Atlantsmótinum. Og eisini tað at hetta eru lutvíst jomfrúulig øki, 

har lítið er borað í mun til onnur umráði kring heimin, er við til at halda lív í 

vónunum um at gera heilt stór fund, sokallaðar elefantar. ExxonMobil hevur 
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fingið tillutað teigar í økjum, har nærum eingin hevur borað áður. Hetta eru 
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