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ExxonMobil borar nú vestan fyri Írland

Heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil hevur nú sett borin í undirgrundina 

vestan fyri Írland. Talan er um ein brunn, sum peningaliga líkist ikki sørt 

Brugdan 2 brunninum á føroyska landgrunninum, har ExxonMobil eisini er 

við. Talan er um ein djúpvatnsbrunn fyri knappa milliard kr. Brunnurin verður 

boraður á Dunquin leitimiðinum á upp til 1,6 km dýpi. Boripallurin Eirikur 

Reyði kom á leiðina vestan fyri Ìrland herfyri. Tað kostaði 100 mill. kr. at flyta 

hann úr Ghana til Írlands. Prísurin at leiga slíkan pall er 5 mill. kr. um dagin. 

Boringin er mett at taka upp til fýra mánaðir og verður mett at vera ein av 

teimum mest týdningarmiklu í írskari leitisøgu. Tey seinastu 20-30 árini eru 

boraðir umleið 200 brunnar í írskum øki, og bara tvey smærri gassfund eru 

gjørd, Corrib og Kinsley. Herfyri varð rakt við olju í Barrimore leitimiðinum í 

ein sunnan og eystan úr Írlandi. Òvíst er tó enn, hvussu verður við tí 

fundinum. Í Írlandi er sera stórur spenningur um boringina hjá ExxonMobil, 

sum kann gerast tað gjøgnumbrotið, sum írar hava bíðað so leingi eftir. 

Boringin fer fram 150 kilometrar úr landi. Umframt ExxonMobil, sum eigur 

27,5% í loyvinum, er írska oljufelagið Providence Resources við 16%, ENI við 

27,5%, Repsol við 25% og Sosina við 4%. Orsøkin til at áhugin er so stórur fyri 

júst hesi boringini er tann, at hon fer fram í einum øki, har stórar vónir eru til 

at finna nógva olju. Dunquin leitimiðið er mett at goyma einar 300 mill. 

tunnur av olju. Brunnurin í Írlandi hevur eisini áhuga fyri Føroyar, tí hann 

verður boraður á Atlantsmótinum, sum Føroyar eisini eru partur av. Tað er 

eisini áhugavert at merkja sær, at heimsins størsta oljufelag ExxonMobil sær 

fyri sær møguleikar at finna nógva olju í so ótroyttum og jomfrúligum økjum 

sum Føroyum og Írlandi. Talan er um útjaðara/frontier øki, har lítil leiting 

hevur verið áður. Og írar hava so somu kensluna og vónina sum føroyingar, at 

teirra Dunquin leitibrunnur kann gerast tað gjøgnumbrotið í oljuleiting, sum 

bíðað hevur verið eftir  eins og Brugdan 2 er tað í løtuni fyri føroyingar.
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