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Fyrireika hesir Statoil-stjórar seg til stórinnkeyp av Hess

Skulu vit trúgva norskum og amerikonskum miðlum, so er Statoil í holt við at 

keypa oljufelagið Hess. Vit kenna oljufelagið Hess sum eitt av teimum virknu 

feløgunum í Føroyum fyri nøkrum árum síðani. Tað var Hess, sum tá at 

Amerada Hess, ið fann oljufeltið Marjun í 2001 saman við millum annað 

Atlantic Petroleum. Tað spurdist tó ikki nakað meira burturúr tí tá, men nú er 

umsókn aftur inni um at fáa sama loyvi. Væntandi fæst at vita innan stutta 

tíð, hvat felag tað er, sum hevur søkt um at fingið loyvið aftur. Men nú verður 

kanska hetta amerikanska oljufelagið uppkeypt av Statoil. Hetta skrivar m.a. 

Wall Street Journal. Um tíðindini eru sonn ella ikki, fæst ikki váttað frá 

nøkrum. Men tað er eingin loyna, at Statoil er eitt serstakliga virkið felag, 

bæði tá tað kemur til uppkeyp og eisini til íløgur annars. Felagið hevur havt 

eydnuna við sær, serstakliga við at finna nýggj leitimið, og fleiri greinarar 

halda, at Statoil fer ikki bara at vaksa bert við at finna nógva olju og gass, men 

eisini við onkrum stórum uppkeypi. Hess er eitt av teimum meðalstjóru 

oljufeløgunum í heiminum, sum m.a eigur nógv loyvi í Meksikanska 

Flógvanum, skiferøki i USA og eisini týðandi part av framleiðsluni á Valhall 

oljukelduni í norskum øki. Hóast Hess hevur tikið seg aftur úr loyvum í 

bretskum øki, so er tað fyristøðufelag fyri eitt av teimum stóru oljufundunum 

tætt upp at føroyska markinum, nevnt Cambo. Sannlíkt er at henda 

oljukeldan verður útbygd. Tíðindini um uppkeyp av Hess siga annars eisini, at 

bæði Chevron, ExxonMobil og BP eru møguligir keyparar til Hess. Mynd Helge 

Lund, forstjóri í Statoil saman við Tim Dodson og Rúna M. Hansen, ið standa á 

odda fyri altjóða leiting. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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