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Írsku grannarnir fyri sunnan við oljuvónum
Atlantsmótið - The Atlantic Margin røkkur úr Norðurnorra og suður til økini
vestan fyri Írland. Eisini Føroyar og økið vestan fyri Hetland eru partur av
Atlantsmótinum. Hetta er eitt økið við stórum dýpi, basalti og í mongum eins
jarðfrøði. Og føroyingar og írar hava so eisini nakað annað til felags: báðar
tjóðirnar seta í hesum tíðum álit á, at tað verður funnin olja í undirgrundini. Í
dag verður gass framleitt úr eini keldu vestan fyri Írland, men til havs, har
jarðfrøðingar halda nógv olja goymir seg, hevur verið lítið virksemi í mong ár.
Nú er okkurt, sum bendir á, at broyting er við at koma í. Herfyri fór heimsins
størsta oljufelag, ExxonMobil undir eina drúgva og kostnaðarmikla boring
vestan fyri Hetland, á leiðum, sum minna ikki sørt um økini eystan fyri
Føroyar. Nú oljuprísurin tykist halda sær omanfyri 100 dollarar fyri tunnuna
hevur írska stjórnin vónir um, at fleiri oljufeløg fara at gera kanningar og bora
á írska partinum av Atlantsmótinum. Fleiri oljufeløg eru við at keypa seg inn í
loyvi og er stjórnin eisini farin undir eina ætlan at marknaðarføra økið betur
við eitt nú at leggja upp til nýggjar og umfatandi seismiskar kanningar á
leiðunum vestanfyri. Eitt nú hevur amerikanska oljufelagið Kosmos Energy
keypt seg inn í loyvi, sum oljufelagið Europa eigur. Felagið ætlar at fara undir
seismiskar kanningar í tveimum loyvum. Herfyri keypti oljufelagið Cairn Oil
seg inn í fleiri leitiloyvi í Írlandi. Tað ljóðar, at italska oljufelagið ENI, sum
hevur valt Írland sum eitt av sínum fokusøkjum, fer undir eina umfatandi
seismiska verkætlan. Vantandi seismiskar kanningar fáa skylduna fyri, at tað
eru boraðir so fáir brunnar seinastu árini. Tað vil stjórnin broyta, og tí leggur
hon upp til at bjóða út øki til seismiskar kanningar. Írar hava eins og
føroyingar sæð fram til eitt oljuævintýr í mong mong ár, men higartil er enn
eingin oljudropin komin upp úr undirgrundini. Stjórnin ætlar sær nú at gera
alt hon er ment fyri at venda gongdini og fáa meira virksemi á
landgrunninum. Írskir politikarar síggja nevniliga fram til, at inntøkur frá oljuni
skulu fáa gongd á aftur samfelagshjólini, skapa arbeiðspláss og fáa bjartskygni
fram aftur.
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