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Kinverjar nærkast føroyska markinum

Gevur kanadiska stjórnin grønt ljós fyri sølu av einum av størstu kanadisku 

oljufeløgunum, NEXEN, so fer almenna kinesiska oljufelagið CNOOC, sum er 

eitt tað størsta í heiminum, skjótt at standa á odda fyri fleiri leitiloyvum tætt 

við føroyska markið. Kinverjar nærkast Kinesiski íløguhugurin kring heimin 

tykist ongan enda at fáa. Seinastu árini hava vit sæð, hvussu kinverskar 

fyritøkur, fyri tað mesta almennar fyritøkur, hava gjørt innrás í øðrum 

heimspørtum so sum Afrika og Suðuramerika. Nú er túrurin so av álvara 

komin til Europa, har kinesiskar fyritøkur serstakliga hyggja eftir europeiskum 

fyritøkum, sum hava atgongd til orku, her ikki minst olju og gass. Vit hava í 

seinastuni hoyrt um kinesiskar fyritøkur, sum vilja gera milliardaíløgur í 

Grønlandi fyri at fáa hendur á týdningarmiklum málmi og sjáldsomum 

mineralum. Men olja og gass stendur eisini ovarliga á listanum hjá Kina. Hetta 

gav at býta herfyri, tá størsta almenna kinesiska oljufelagið CNOOC, China 

National Offshore Oil Company legði eitt boð inn uppá tað stóra kanadiska 

oljufelagið NEXEN fyri ikki minni enn góðar 75 milliardir krónur. Næst størst í 

Norðsjónum Nexen, sum hevur áhugamál í Kanada og Meksikanska 

Flógvanum er eisini sera virkið í Norðsjónum, har tað er næst størsti 

framleiðari av olju í bretskum øki. Flaggskipið hjá felagnum er Buzzard 

oljukeldan eystan fyri Aberdeen. Hon var funnin av táverandi kanadiskum 

oljufelag, sum eisini varð við í fyrireikingunum til eina føroyska oljuvinnu. Nú 

kinverjar vilja keypa NEXEN koma teir eitt stórt lop nærri føroyska 

landgrunninum, tí kanadiska oljufelagið hevur fleiri leitiloyvi vestan fyri 

Hetland og entá onkur heilt tætt upp at føroyska markinum, har felagið eisini 

er fyristøðufelag. Við seinastu útbjóðingina á bretska landgrunninum varð 

Nexen tillutað fleiri leitiloyvi á Atlantsmótinum millum Hetland og Føroyar. 

Higartil hava partaeigararnir hjá Nexen góðtikið at selja til kinesiska felagið. 

Nú skal stjórin gevandi endaligt ja og roknað verður við eini góðtøku av 

søluni. Kinesiska felagið vil rinda 25,5 dollarar fyri partabrævið, sum um tað 

kemur til eina avtalu, vil vera tann størsta íløgan kinesisk fyritøka hevur gjørt 

nakrantíð uttan fyri Kina. Vert er eisini at bíta merki í, at almenna kinesiska 

oljufelagið herfyri keypti nærum helvtina av oljuterminalinum Flotta í 

Orknoyggjunum frá kanadiska oljufelagnum Talisman. Eisini Suðurkorea og 

Japan Tað vísir seg annars at vera ein støðugt vaksandi áhugi hjá fleiri londum 

í Asia, umframt Kina eisini Japan og Suðurkorea at gera íløgur í oljuleiting í 

Norðsjónum og ikki minst vestan fyri Hetland. Hyggja vit eftir feløgunum, sum 

hava leitiloyvi og fingu nýggj leitiloyvi vestan fyri Hetland og harvið eisini tætt 

við føroyska markið, so eru fleiri japonsk og suðurkoreansk feløg. Við 

yvirtøkuni av Nexen meldar Kina seg eisini á banan. Eingin ivi er um, at 

asiatisku feløgini, sum oftast eru almenn oljufeløg, ið vilja gera nógv fyri at 

fáa hendur á olju og gass til sínar hungrandi heimamarknaðir, eisini hava 

eyguni eftir Føroyum. Herfyri kunngjørdi Jarðfeingi, at tað hevur fingið 

umsókn frá felag ella feløgum, sum vilja hava loyvi at leita eftir olju og gass í tí 

sokallaða Gullhorninum í ein landssynning úr Føroyum. Enn vita vit ikki, hvør 

tað er, sum hevur søkt, men tað kunnu eisini vera asiatisk feløg. Statoil boring 

Um Statoil við síni boring næsta ár rakar við olju og gass ella fær týðandi 

nýggja vitan um landgrunninum, so kann tað eisini koma at skapa áhuga hjá 

eitt nú oljufeløgum í Kina, Japan og Suðurkorea, nú hesi royna at liggja fram 

við í grannalagnum. Feløg úr Japan og Suðurkorea hava eisini verið við í 

leiting í Føroyum. Í hesum sambandi er eisini vert at hava í huga, at tá tað 

almenna suðurkoreanska oljufelagið keypti bretska oljufelagið Dana 

Petroleum, so fylgdu eisini umleið 28% av føroyska oljufelagnum Faroe 

Petroleum við í keypinum. Keldur -  www.nexen.com og oljan.fo Kort og 

myndir Frá útbjóðingunum vestan fyri Hetland síggja vit, hvussu tætt upp at 

føroyska markinum Nexen hevur leitiloyvi. Buzzard oljukeldan eystan fyri 

Aberdeen sum er juvelurin í norðsjóvarkrúnuni hjá Nexen Flotta 

oljuterminalurin á Orknoyggjunum, sum kinverjar nú eiga helvtina av
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