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Eysturríkska OMV bora í Føroyum og í Barentshavi

Hóast vit í Føroyum kanska ikki hoyra so nógv til eysturríkska oljufelagið 

OMV, so hevur tað ein týðandi leiklut í føroysku oljuleitingini, tí tað skal vera 

við at lyfta uppgávuna at bora ein brunn á markinum millum Føroyar og 

Hetland í 2014. Eysturríkska oljufelagið OMV var eisini eitt av teimum hepnu 

ella, um tú vil, dugnaligu, tá norska stjórnin herfyri lat nýggj leitiloyvi til eina 

røð av altjóða oljufeløgum, teirra millum eisini báðum føroysku. OMV, sum er 

størsta fyritøkan í Eysturríki, hevur 30.000 fólk í arbeiði. Felagið hevur 

seinastu árini lagt seg eftir at vera við í leiting og framleiðslu á okkara leiðum, 

og í dag fevnir tess arbeiðsøki eisini um Føroyaleiðina. Felagið hevur verið 

partur av føroysku oljuleitingini í fleiri ár og verður við, tá Statoil næsta ár 

borar ein leitibrunn í loyvi 008, á Súlan/Stelkur leitimiðinum beint við markið. 

Felagið eigur 20% av loyvinum saman við Statoil, sum hevur 50% og er 

fyristøðufelag og Dong, sum hevur 30%. OMV er eitt av teimum meðalstóru 

altjóða oljufeløgunum, sum hevur sett sær fyri at kanna undirgrundina á 

Atlantsmótinum, sum røkkur úr Norðurnorra og heilt suður til Ìrlands. Felagið 

er við í leitingini vestan fyri Hetland, har tað er partur av tveimum týðandi og 

stórum oljufundum, Rosebank og Cambo. Nú er tað so eisini farið at hyggja 

eftir leiðunum í Norskahavinum út fyri Miðnoreg, har basalt eisini er partur 

av undirgrundini eins og í Føroyum. OMV fekk herfyri tillutað seks leitiloyvi á 

norska landgrunninum, harav tvey sum fyristøðufelag. Við hesum loyvum 

liggur OMV á einum oddaplássi, tá talan er um útlendsk oljufeløg í 22. 

útbjóðingini og á einum øðrum plássi aftan fyri Statoil í allari útbjóðingini. 

Loyvini eru at finna í Norskahavinum út fyri Miðnorra, m.a. í Vøring lagdini og 

í Barentshavinum. Tvey av loyvunum eru á djúpum vatni í Vøringlægdini, har 

hildið verður, at oljan liggur undir basaltinum eins og í Føroyum. Felagið er so 

eisini við í útbyggingini av stóra olju- og gassfundinum nærhendis, Aasta 

Hansteen, har ætlanin er at leggja eina langa rørleiðing eisini, nevnd Polarled. 

Loyvini í Barentshavinum vísa, at felagið hevur eina miðvísa strategi at gerast 

ein týðandi spælari har norðuri á norska landgrunninum. Felagið hevur 20% 

lut í hesum fýra loyvunum saman við Statoil, Repsol, RWE og GDF SUEZ sum 

fyristøðufeløg. Jaap Huijskes, nevndarformaður í OMV sigur í eini viðmerking, 

at Norra er eitt av teimum mest týðandi framtíðar leiti- og 

framleiðsluøkjunum hjá felagnum, sum í dag hevur 23 leitiloyvi í Norra. 

Felagið hevur prógvað, at tað kann vera við í hørðu kappingini um norska 

landgrunnin og fer at vera við í 8 brunnum í Barentshavinum komandi árið og 

sum fyristøðufelag fyri trimum. Felagið fer so eisini eftir at gera økini út fyri 

Norðurnorra sum framtíðar kjarnuøki við framleiðslu fyri eygað. Nú um 

dagarnar frættist, at eitt av feløgunum, sum hevur verið sera virkið vestan 

fyri Hetland og í síni tíð í Føroyum, Amerada Hess, hevur latið aftur 

skrivstovuna í London. Um somu tíð síggja vit so onnur stór oljufeløg sum 

OMV, ið beint tvørturímóti ætla at menna sína strategi, sum er leiting og 

framleiðsla vestan fyri Hetland, í Føroyum og ikki minst í Norra. Mynd Eitt av 

umboðunum hjá OMV her á oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum í juni 

saman við stjóranum í Atlantic Petroleum
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