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Franskur orkurisi raðfestir Atlantsmótið sum kjarnuøki

Franska orkufelagið GdF Suez, (Gaz de France Suez) sum er partur av einum 

nýggjum gassfundi vestan fyri Hetlandi, sigur nú, at felagið fer at raðfesta 

økið vestan fyri Hetland sum eitt av sínum framtíðar kjarnuøkjum. Tað var nú 

um dagarnar, at danska orkufelagið DONG, sum eisini hevur ein týðandi 

leiklut í føroysku oljuleitingini, kunngjørdi, at tað hevði gjørt enn eitt gassfund 

vestan fyri Hetland. Nú kemur so franski orkurisin, Gaz de France Suez út við 

einum skrivi, har tað eisini kunnar um gassfundið tað hevur gjørt saman við 

DONG og oljufelagnum Dana. Stjórin í hesum stóra orkufelagnum, sum telur 

138.000 starvsfólk í 70 londum, ger greitt, at felagið hevur gjørt av at gera 

økið vestan fyri Hetland, tvs. Atlantsmótið til eitt av sínum framtíðar 

kjarnuøkjum, tá tað ræður um at gera íløgur í leiting og framleiðslu. Jean 

Claude Perdigues, stjóri í franska felagnum, sigur, at leiðslan hevur tikið 

avgerð um at raðfesta Atlantsmótið og vera við í leitingini í hesum spennandi 

øki, ið er mett at goyma 17% av kolvetnisgoymslunum í Bretlandi og við 

møguleika at gerast ein týðandi framtíðar gasslandslutur. Vit miðja móti at 

gerast eitt av leiðandi leitifeløgunum í hesum partinum av heiminum og eftir 

at hava fingið infrastruktur í økinum, ætla vit at hava ein týðandi leiklut sum 

leitifelag. Franska orkufelagið fekk síni fyrstu loyvi at leita eftir olju og gassi á 

Atlantsmótinum í fjør og hevur í dag sjey leitiloyvi har. Felagið ætlar at bora 

ein brunn í økinum í 2015. Enn eitt franskt orkufelag, Total er eitt av teimum 

mest virknu feløgunum vestan fyri Hetland og er í løtuni í ferð við at byggja út 

fyrstu gassframleiðsluna í økinum saman við danska DONG. Mynd: Nógv 

virksemi er í løtuni vestan fyri Hetland, har Total og Dong gera seg klár til 

fyrstu gassframleiðsluna har.
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