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Kappingin um oljuíløgurnar í framtíðini verður beinhørð. Hetta var ein av boðskapunum á 

oljumessuni í Aberdeen herfyri. Og tað er eisini ein av boðskapunum hjá altjóða 

oljurisanum Shell, sum ger greitt, at Shell fer at gera íløgur, har tað eru mest støðugir 

karmar at virka undir. Í sambandi við roknskapin fyri triðja ársfjórðing, sigur ein av ovastu 

stjórunum hjá Shell, at felagið umhugsar at sleppa sær av við loyvi og oljufelt eystan fyri 

Skotland, men hann undirstrikar, at um somu tíð fer felagið at raðfesta Atlantsmótið og 

økið vestan fyri Hetland ovarliga. Hetta eru eisini áhugaverd tíðindi fyri føroyska 

oljuleiting, nú vit eru næsti granni til stóru útbyggingarnar hjá m.a. Shell og øðrum 

oljurisum. 

 



Raðfesta Atlantsmótið 

 

Hóast oljurisin Shell hevði eitt úrslit, sum var 32% verri triðja ársfjórðing í ár í mun til 

seinasta ár, so bendir nógv á, at eitt av heimsins størstu oljufeløgum metir økið, sum 

Føroyar eisini eru partur av, nevniliga Atlantsmótið, er eitt sera lovandi framtíðar oljuøki. 

 

Hetta varð ein av høvuðsboðskapinum í røðu, sum fíggjarstjórin í felagnum og komandi 

ovasti stjórin fyri Shell, Simon Henry, helt nú um dagarnar. Hann vísti á, at Shell sær 

nógvar møguleikar í økinum vestan fyri Hetland. Felagið er saman við fleiri øðrum av 

heimsins stóru oljufeløgum so sum BP, Chevron og Total við til at gera risaíløgur í oljufelt 

vestan fyri Hetland ella sæð við føroyskum eygum, eystan fyri Føroyar. 

 

Her er serstakliga talan um milliarda íløgur í Clair oljukelduna, sum verður útbygd 

umframt stórar útbyggingar á Schiehallion feltinum í sama øki. 

 

Hugaligt er fyri føroyingar at síggja, at stóru oljufeløgini halda fast við øki í okkara næsta 

grannalag og raðfesta hetta sum týðandi oljuøki í framtíðini eisini. 

 

Lat okkum taka nøkur fá sitat úr útlendskum miðlum, sum veruliga vísa, hvussu stóran 

týdning hesin eini av heimsins oljurisum leggur í økið beint hinumegin føroyska markið: 

 

“Royal Dutch Shell chief Simon Henry highlighted West of Shetland as a favoured area.” 

 

“HE chief financial officer of Royal Dutch Shell, Simon Henry, has underlined the 

company's enthusiasm for West of Shetland.” 

 

“West of Shetland, where Shell is investing in the multi-billion pound Clair and 

Schiehallion projects with BP and other majors, is a favoured area.” 

"Those assets will be quite important parts of our portfolio for a very long time to come I 

would expect." 

“Clair and Schiehallion account for the bulk of Shell's current investment in Europe” 

Og soleiðis kundi verið hildið fram. Hesin Simon Henry er heldur ikki hvør sum helst í 

Shell. Hann er ein av ovastu stjórunum í Shell og arbeiðir tætt undir verandi stjóra Peter 

Voser, sum fer frá á nýggjárinum. 

 

Í røðu síni vísti fíggjarstjórin í Shell tó á, at Shell fer at selja burtur av ognum sínum í 

øðrum økjum, eitt nú í Norðsjónum. Hann vísti eisini á sína ónøgd við, at bretska stjórnin 

við jøvnum millumbilum ger broytingar í oljuskattinum. Tað er við til at styggja 

oljufeløgini burtur til heldur at gera íløgur aðrastaðni í heiminum. 

 

Kappingin millum ymisk leitiøki kring heimin er nevniliga vorðin sera hørð, og fyri eitt 

felag sum Shell hevur tað sera nógv at siga at kunna gera íløgur, har tað eru tryggir og 

fastir karmar at arbeiða undir. 

 

Tá Shellstjórin varð spurdur, um fólkaatkvøðan um skotskt sjálvstýri fór at ávirka 



íløgupolitikkin hjá Shell svaraði hann, at fyri Shell hava stabilir skattakarmar alt at siga. 

 

Í dag er Shell við í umleið 50 loyvum á bretska landgrunninum. 

 

Føroyaøkið 

Man kann sjálvandi spyrja, um positivu úttalilsini hjá Shell-stjóranum hava nakran týdning 

fyri føroysku oljuleitingina. Føroyar eru sum kunnugt partur av sama øki, Atlantsmótinum 

og fleiri stór oljufeløg, eitt nú bæði DONG og OMV, ið eru millum mest virknu oljufeløgini 

báðumegin markið, hava stórar framtíðar vónir til føroyska landgrunnin. 

 

Shell, sum áður hevur verið partur av leitingini við Føroyar, er nú millum stóru 

oljufeløgini, ið gera veldugar íløgur beint hinumegin markið. Tað hevur sjálvandi 

psykologiskan týdning fyri alt økið millum Hetland og Føroyar. Tað hevur so eisini alstóran 

týdning fyri undirstøðukervið, sum við stóru íløgunum verður meira útbygt. Eingin ivi er 

um, at eitt útbygt undirstøðukervi so tætt føroyska markinum, kann fáa týdning fyri eina 

framtíðar føroyska oljuvinnu. 

 

Um tríggjar vikur fer føroyski oljuráðharrin, Johan Dahl á fund við sín bretska 

starvsfelaga, Michael Fallon í London. Um sama mundið verður Johan Dahl eisini vertur 

fyri einum stóru tiltaki í bretska høvuðsstaðnum, har umboð fyri flestu av oljufeløgunum, 

sum arbeiða vestan fyri Hetland, fíggingarvinnuna og fjølmiðlar vera við. 

 

Vónandi verður Shell saman við mongu øðrum oljufeløgum eisini við til tiltakið, hóast 

felagið í verandi løtu situr á síðulinjuni til føroyska oljuævintýrið. 

 

Hvør veit um ikki slíkt tiltak kann vera við til at fáa lív í nýggja initiativið hjá Johan Dahl, 

landsstýrimanni, nevniliga at marknaðarføra føroyska landgrunnin. 
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