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Amerikanska oljufelagið Chevron boðar í dag frá, at tað fyribils hevur steðgað ætlanunum 

at byggja út Rosebank oljukelduna skamt frá føroyska markinum. Grundgevingin er 

fíggjarlig. Felagið metir ikki, at tað í løtuni lønar seg at byggja hesa risastóru oljukelduna 

út serstakliga við høga kostnaðinum á veitaramarknaðinum í huganum. Keldan hevur 

annars verið mett at vera ein duraopnari fyri alt økið vestan fyri Hetland og harvið eisini 

fyri Føroyaøkið, nú tað liggur bert fáar kilometrar frá markinum. 

 

Keldan varð funnin í 2004 og hava verið boraðir nógvir avmarkingarbrunnar síðani, og stórt 

arbeiði hevur verið lagt í fyrireikingina av eini íløgu, sum vil tátta í 60 mia. kr. 

 



Umframt Chevron eru eisini eysturríkska felagið OMV og danska DONG við í Rosebank. OMV 

keypti herfyri allan partin hjá Statoil, sum tók seg úr hesum loyvinum. 

 

Hóast hesa bráddligu kúvending hjá Chevron, so upplýsir felagið kortini, at tað fer at 

arbeiða víðari við verkætlanini saman við hinum oljufeløgunum og fer at taka endaliga 

støðu til, um verkætlanin verður til veruleika ella ikki, í 2014. 

 

Ein orsøk til at júst Rosebank hevur stóran áhuga og týdning fyri føroyska oljuleiting er 

tann, at hon liggur so tætt upp at markinum og nærhendis tí økinum, har borað verður á 

føroyska landgrunninum komandi ár. Eisini er vert at leggja til merkis, at tey bæði 

feløgini OMV og DONG, sum eru við í Rosebank, eisini eru partur av boringini í Føroyum. 

 

Tað hevur verið víst á, at ein útbygging av Rosebank kann fáa týdning fyri møguliga 

útbygging av eini oljukeldu á føroyskum øki, serstakliga um so er, at ein møgulig føroysk 

oljukelda er ov lítil til at verða bygd út einsamøll. Tá vil ein størri útbygging hinumegin 

markið eisini kunna brúkast til íbinding frá eini oljukeldu føroysku megin markið. 

 

Nú Rosebank útbyggingin er óviss er greitt, at tað kann gerast eitt afturstig fyri framtíðar 

útbyggingar í Føroyum. Men hetta nýtist ikki at vera so, um so er, at oljukelda ella keldur 

á føroyska landgrunninum eru so mikið stórar, at tær kunnu útbyggjast einsamallar. 

 

Tað hevur stóran týdning fyri bretska oljuvinnu, at útbyggingin av Rosebank ikki verður 

steðgað endaliga. Henda útbyggingin er partur av royndunum hjá bretsku stjórnini at fáa 

veruliga gongd á oljumenningina vestan fyri Hetland. Stjórin í OMV sigur við eysturríkskar 

miðlar, at tað hevur stóran týdning, at verkætlanin ikki verður steðgað nú og fer felagið 

at gera alt tað er ment fyri at varðveita fyrireikingararbeiðið. Hann viðgongur, at her er 

talan um eina sera kostnaðarmikla og stóra íløgu, men at hon eigur ikki at verða slept. 

Hann metir eisini, at tað ber til at gera hana bíligari. 
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