
C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\

219765 \ skrmbillede_2013-07-31_kl._13.57.51.png

31 - 07 - 2013

www.oljan.fo

Jan Müller

BP raðfestir økið millum Hetland og Føroyar

Hóast tað nú eru nøkur ár síðani, at bretski oljurisin, BP, gjørdi av at rýma úr 

Føroyum eftir minni hepnar boringar, so er einki, sum bendir á, at felagið 

eisini fer at rýma úr ella minka um sítt virksemi í grannalagnum, økinum 

millum Hetland og føroyska markið. Tað er beint tvørturímóti. Stjórin í hesum 

eina av heimsins størstu oljufeløgum, BP, Bob Dudley gjørdi nú um dagarnar 

gjørt púra greitt, at fyritøkan, sum í eina tíð hevur verið í rættiliga tungum 

sjógvi í kjalarvørrinum á oljuóhappinum í Meksikoflógvanum, fer at raðfesta 

verkætlanir so sum nýggja leiting og framleiðslu í økinum millum Hetland og 

føroyska markið framum at gera íløgur í skifurgass, tó at hann tekur undir við 

menningini av hesum kontroversiella orkuslagnum í Bretlandi. Úttalilsini 

komaeftir almannakunngerðingina av einum heldur vánaligum roknskapi fyri 

seinasta ársfjórðing. Vinningurin minkaði annan ársfjórðing á rað úr 3,6 mia. 

dollarum til 2,7 mia. dollarar ella ein minking uppá 20% í mun til tað 

fíggjarheimurin í London hevði mett um frammanundan. Nógvar ymsar 

orsøkir eru til afturgongdina, eitt nú oljuprísurin, virksemið í Ruslandi og 

endurgjald fyri herviligu dálkingarvanlukkuna í Meksikanska Flógvanum. 

Henda seinasta hevur havt við sær, at pengarnir, sum BP setti av til 

endurgjald, longu eru um at vera uppi, og tí verður felagið noytt til at rinda av 

rakstrinum komandi árini til endurgjøld, sum enn resta í. Tó fer BP at stríðast 

fyri, at órímulig og órættvís krøv verða víst aftur. Atlantsmótið styrkin hjá BP 

Nú bretska stjórnin hevur gjørt av at minka munandi um skattin á skifurgass-

verkætlanum varð BP stjórin spurdur, um BP fór at gera íløgur í hetta nýggja 

slagið av orkuframleiðslu. Til tað svaraði hann, at BP hevur og fer at raðfesta 

íløgur í nýggja oljuframleiðslu og leiting vestan fyri Hetland. Hann metti hetta 

vera størstu styrkina hjá felagnum. BP fer eisini undir eitt sera umfatandi 

leitivirksemi í næstu framtíð, tá ikki færri enn 18 leitibrunnar eru á skránni, 

nógvir teirra á Atlantsmótinum millum Hetland og Føroyar. Skifurgass ikki á 

skránni enn Bretski oljustjórin segði seg annars fylgja væl við gongdini innan 

nýggja orkuøkið, skifurgass, har USA í løtuni liggur klárt á odda. Gassprírinir í 

Bretlandi eru av somu orsøk upp til 3-5 ferðir hægri í Bretlandi enn teir eru í 

USA. Hann metti tó, at feløg, sum fara undir at framleiða skifurgass í 

Bretlandi, eiga at vera sera varin og tryggja, at henda framleiðsla bæði er 

burðardygg og ikki dálkar umhvørvið. Í løtuni streingja bretskir myndugleikar 

á at fáa oljufeløg at fara undir skifurgassframleiðslu og hava tí eisini minkað 

um skattingina av hesum orkuslagnum. Sum er er støðan tó tann, at tað bert 

verður leitað í einum øki á landi í Bretlandi. Herfyri keypti tó eitt av teimu 

stóru oljufeløgunum, Centrica seg inn í hetta skifurgassloyvið, og hetta kann 

vera tað, sum skal til fyri at fáa gongd á hesa framleiðsluna, sum í dag hevur 

gjørt, at USA ikki nýtist at innflyta gass longur. Kortini eru nógvar stjórnir og 

myndugleikar sera ótrygg við skifurgass framleiðsluna, tí teir meta ikki, at nóg 

stór trygd er fyri, at framleiðslan ikki dálkar umhvørvið. Hetta ger tí eisini, at 

støðan til skifurgass og olju er sera ymisk í ymsum londum. Eitt nú hevur ES 

sagt seg ivast í ella vera ímóti framleiðslu av hesum nýggja orkuslagnum. 

Kann gagna Føroyum Men sum sagt raðfestir bretski oljurisin BP leiting og 

framleiðslu á Atlantsmótinum framum skifuríløgur í Bretlandi. Og taka vit 

føroyska vinkulin inn í myndina, so kann tað bert vera gott fyri bæði føroyskar 

myndugleikar og oljufeløg, sum arbeiða í hesum økinum, at eitt so stórt felag 

velur at leggja sínar framtíðar íløgur her og ikki á landi í eitt nú Bretlandi. 

Hesar íløgur hava nevniliga tað við sær, at tær bæði eru við til at menna 

undirstøðukervið tætt upp at føroyska markinum, og íløgurnar í fleiri nýggjar 

leitibrunnar kunnu hava við sær nýggj fund, sum so aftur seta nýggjar ringar í 

vatnið. Leiting og nýggj framleiðsla tætt við markið kunnu so aftur virka sum 

duraopnarar til føroyska landgrunnin. Kelda: heraldscotland.com
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