Her síggjast fleiri av áhugaverdu oljukeldunum og leitimiðjunum eystan fyri føroyska markið og tætt við teimum
stóru framleiðandi feltunum Foinaven og Schiehallion.
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Tað eru ikki bara tey stóru oljufeløgini so sum BP, Chevron, Total og Shell, sum gera seg
galdandi vestan fyri Hetland.
Millum mongu olju- og gassfundini, sum eru gjørd á Atlantsmótinum, eystan fyri føroyska
markið í bretskum øki seinastu árini, teljast eisini fleiri meðalstór og fyri okkum ókend
oljufeløg, ið hava gjørt fleiri oljufund og sum nú arbeiða við at finna fram til, um tey eru
stór nokk til at byggjast út til framleiðslu.

Eitt av hesum feløgum er Hurricane Energy, sum júst er farið á virðisbrævamarknaðin í
London. Felagið varð stovnað í 2004 og hevur valt sær økið vestan fyri Hetland og harvið
eisini tætt føroyska landgrunninum sum sítt kjarnuøki. Tað hevur fleiri loyvi har suðuri í
økinum og hevur longu gjørt fleiri fund, sum tað nú arbeiðir við og har tað fer at bora
avmarkingar- og metingarbrunnar.
Størsta fundið er Lancaster, sum liggur í ein sunnan og eystan fyri tey stóru framleiðandi
feltini Foinaven og Schiehallion. Nøkur av hinum leitimiðjunum og fundunum eru Lincoln,
Typhoon, Strathmore og Whirlwind. Hettu eru alt leitimið, sum Hurricane stendur
einsamalt fyri og sum felagið hevur í umbúnað at byggja út sum frálíður. Fyrst á
breddanum er Lancaster, sum goymir gott slag av lættari olju.
Felags fyri fundini er, at tey liggja á tí kenda Rona Rygginum, sum størsta bretska
oljukeldan Clair er partur av og sum goymir 8 mia. tunnur av olju – og sum BP er í ferð við
at byggi út við enn eini framleiðslu.
Metingar siga, at umleið 17% av enn ikki funnum ressursum í Bretlandi liggja í
undirgrundini millum Hetland og føroyska markið.
Roknað verður við, at Lancaster keldan kann gerast ein sokallaður “hub”, miðdepil fyri
útbygging av fleiri av oljukeldunum í grannalagnum, sum koma at binda í
høvuðsframleiðsluna á Lancaster leitimiðinum. Farið verður at bora tann týðandi
avmarkingarbrunnin í øðrum ársfjórðingi í ár við pallinum Sedko 721.
Áhugavert er eisini at fylgja við, hvussu verður við útbygging av øðrum keldum á
Atlantsmótinum, teimum, sum liggja uppaftur nærri Føroyum, so sum Solan, Suilven,
Tornado, Handcross og Cambo fyri ikki at tosa um Rosebank.
Og aftrat hesum koma so tær heilt stóru íløgurnar í útbyggingar komandi árini á verandi
Schiehallion feltinum og á risanum Clair.
Alt hetta kundi bent á, at økið millum Hetland og Føroyar fer at gerast ein uppaftur meira
spennandi og virkin olju- og gasslandslutur í framtíðini – um somu tíð, sum tað verður
farið at bora á føroyska landgrunninum. Hvat hesin hevur at bjóða fram vita vit meira um
í summar og heyst.
Onnur oljufeløg, sum hava sett kós móti leiðunum vestan fyri Hetland ella eystan fyri
Føroyar eru m.a. DONG, OMV, Centrica, Dana, Chrysaor, Nexen, Parkmead, Nippon, CDF
Suex og E.ON.

