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Tað fer framhaldandi at vera kapping um framtíðar oljuíløgur millum ymsar partar av 

heiminum, og er tað rættiliga ymiskt, hvørji øki tey ymsu oljufeløgini raðfesta hægst. Eitt 

nú hava ótryggu geopolitisku viðurskiftini í Libya fingið eysturríkska oljufelagið OMV at 

raðfesta Føroyar og alt Atlantsmótið hægri. 

Martin Smith, leitistjóri hjá felagnum á øllum Atlantsmótinum smílist, tá oljan.fo hittir 

hann á høvuðsskrivstovuni hjá OMV í London og setir honum spurningin, hvussu stórur 

áhugin hjá felagnum er fyri Føroyum. 



Hann dylur ikki fyri, at tað eru heilt nýggir tónar í ovastu leiðsluni í felagnum, tá tað 

ræður um at endurskoða komandi raðfestingar av framtíðar íløgum. Leiðslan sær nevniliga 

føroyska landgrunnin og alt økið millum Hetland og Føroyar sum ein komandi nýggjan 

oljulandslut, har OMV ætlar at gera íløgur komandi árini. Felagið hevur rætt og slætt valt 

hetta økið, sum eisini gongur undir navninum “Atlantsmótið” sum eitt av sínum framtíðar 

kjarnuøkjum m.a. tí tað metir Føroyar sum eitt trygt og gott stað at gera íløgur í mótvegis 

fleiri londum í Norðurafrika, sum eru herjað av ófriði. 

Og tað er greitt, at hetta eru ikki bara tóm orð. Herfyri keypti OMV seg inn í fleiri loyvi í 

Føroyum, soleiðis at tað í dag er eitt tað mest virkna oljufelagið á Føroyaleiðini. Eisini 

hevur felagið økt sítt virksemi vestan fyri Hetland við m.a. at keypa seg inn í oljukelduna 

Schiehallion umframt at økja munandi um sín part í Rosebank kelduni nær markið. 

Frammanundan er felagið eisini við í fleiri øðrum fundum, eitt nú Cambo og Tornado, sum 

bæði liggja tætt upp at føroyska markinum. 

Nú felagið fer at leggja størri dent á Atlantsmótið er avgerð eisini tikin um at økja 

munandi um talið á starvsfólkum í London.  

OMV fer at bora ein brunn í Føroyum næsta ár saman við Statoil og Dong.  
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