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Chevron grønt ljós at bora brunn við markið

Meðan bíðað verður eftir tveimum sera spennandi boriúrslitinum á føroyska 

landgrunninum og økinum vestan fyri Hetland, Brugdan 2 og North Uist hjá 

ávikavist Statoil og BP, hevur amerikanski oljurisin Chevron fingið grønt ljós 

frá bretsku myndugleikunum at bora ein týðandi brunn á Cambo oljukelduni 

beint við føroyska markið. Tað var bretski orkumálaráðharrin, John Hayes, 

sum í morgun kunngjørdi, at Chevron kann fara undir at bora Cambo-5 leiti- 

og avmarkingarbrunnin bert fáar kilometrar frá føroyska markinum. Hóast 

tað er oljufelagið Hess, sum er fyristøðufelag, so hevur Chevron fingið litið 

upp í hendi uppgávuna at standa fyri brunninum, sum kann vera tann 

boringin, ið verður starstkotið til eina útbygging av hesi stóru oljukelduni. 

Cambo varð funnin fyri umleið 10 árum síðani og eru gjørdar fleiri 

avmarkingarbrunnar síðani. Cambo-5 brunnurin verður boraður í teigi 

204/5a, 136 kilometrar vestan fyri Hetland á einum dýpi uppá 1.090 metrar. 

John Hayes sigur -  Økini norðan og vestan fyri Hetland eru nýggj øki fyri 

útbygging av oljukeldum. Framleiðsla á bretska landgrunninum stendur fyri 

umleið helvtini av orkubrúkinum í Bretlandi. Hon skapar arbeiði til túsundtals 

fólk og gevur milliardir í inntøkum, so hesin nýggjasti Cambo-brunnurin hevur 

alstóran týdning. At Chevron hevur fingið grønt ljós frá myndugleikunum 

merkir, at ongar umhvørvisforðingar nú eru fyri at seta borin í. Søgan hevur 

lært okkum, at tað finnast ongar bíligar trygdar- og umhvørvisloysnir í nakrari 

oljumenning. Vit hava altíð roynt at læra av okkara royndum og royndunum 

hjá øðrum. Eitt úrslit av hesum er, at Bretland hevur eina av teimum bestu og 

tryggastu oljuskipanum í heiminum. Og boriætlaninar hjá Chevron og teirra 

trygdar-og umhvørvisskipanir hava verið eftirhugdar og granskaðar í allar 

endar og kantar og vísa seg at liva upp til hægstu standardir, sigur 

oljuráðharrin, sum fegnast um, at fleiri oljukeldur standa til at verða bygdar 

út vestan fyri Hetland. Cambo keldan verður mett at vera tað oljufundið, ið 

liggur næst føroyska markinum, onkur hevur entá mett, at hon gongur inn á 

føroyskt øki. Hon hevur sum so eisini stóran týdning fyri leitingina við 

Føroyar, bæði tí hon liggur í einum basaltøki, at jarðfrøðin her er meinlík 

henni á føroyska landgrunninum, og tí ein útbygging so nær markinum kann 

fáa týdning fyri framtíðar føroysk fund. Tað verður eisini tosað um at byggja 

út Cambo og binda hana í framtíðar útbyggingina av Rosebank kelduni longur 

norðari. Umframt Chevron eru eisini OMV og DONG við í Cambo eins og tey 

eru við í Rosebank kelduni longur norðari og eisini skamt frá markinum, har 

Chevron eisini er fyristøðufelag og Statoil somuleiðis er við sum ein av 

týðandi partnarunum. Vit síggja sostætt, at fleiri av oljufeløgunum, sum eru 

virkin við Føroyar, eisini eru við í týdningarmiklum fundum í bretskum øki. 

Kort -  Vit síggja, hvussu tætt við markið Cambo keldan er. Longur norðuri er 

Rosebank keldan. Møguleiki er fyri at báðar hesar keldur verða útbygdar og 

koma at brúka sama undidrstøðukervi, helst ein FPSO.
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