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Eitt av oljufeløgunum, sum er partur av oljuleitingini á føroyska landgrunninum, 

eysturríkska OMV, er nú farið at brynja seg enn meira út til komandi positivu 

avbjóðingarnar á Atlantsmótinum – økinum millum Hetland og Føroyar. 

Felagið, sum herfyri keypti seg inn í enn fleiri loyvi  í Føroyum, hevur av álvara sett seg í 

førarasessin í hesum stóra oljulandslutinum við eitt nú at keypa seg inn í fleiri og fleiri 

loyvi við longu kendum oljuleiðum. 



Seinasta uppkeypið hjá OMV er ein íløga uppá umleið 300 mill. kr. Tað hevur gjørt avtalu 

við amerikanska oljufelagið Hess um at keypa upp fýra loyvi vestan fyri Hetland og í 

Norðsjónum. Millum loyvi er eisini oljukeldan Cambo, sum liggur tætt upp at føroyska 

markinum. Við hesum eina keypinum økir OMV sín lut í Cambo úr 15 upp í 47,5%. 

Í dag er OMV partur í fleiri loyvum vestan fyri Shetland. Eitt nú tí risastóru oljukelduni 

Rosebank, skamt frá føroyska markinum. Felagið er fyristøðufelag fyri enn einum 

oljufundi tætt við markið, nevniliga Tornado, sum liggur tætt við oljukeldurnar Cambo og 

Suilven. 

OMV sigur í einum úttalilsi, at tað sær stórar møguleikar á Atlantsmótinum og heldur, at 

oljukeldan Cambo kann gerast ein “hubbur”, kjarnuøki fyri útvinning av olju frá fleiri 

nærliggjandi keldum. 

Áhugavert er eisini at leggja til merkis, at OMV eisini hevur keypt upp frá Hess Blackrock 

leitimiðið, sum liggur millum tær báðar oljukeldurnar Rosebank og Cambo. Ætlanin er at 

bora her í 2015. Hetta er eisini tætt við føroyska markið.  

Alt tíðindi, sum hava áhuga fyri Føroyar og kunnu fáa týdning fyri framtíðar leiting og 

framleiðslu føroysku megin markið eisini, nú økini talan er um bert liggja fáar kilometrar 

frá markinum. 

Eisini er vert at bíta merki í, at Súla/Stelkur leitimiðið, sum verður borað á føroyska 

landgrunninum í summar, liggur tætt við fleiri av loyvunum, sum OMV hevur keypt seg inn 

í. 

Jaap Huijskes, ovasti stjórin í OMV sigur, at seinastu uppkeypið er eitt dømi um, at OMV 

vil vera ein týðandi framtíðari leikari í økinum vestan fyri Hetland og vónar at kunna 

samstarva við partnarar fyri at gera fund og byggja út fund. 

OMV eigur í dag lut í 22 loyvum vestan fyri Hetland og eru nøkur teirra Rosebank, 

Schiehallion, Tornado, Suilven, Cambo og fleiri onnur. Harumframt er felagið partur av 

fýra loyvum í Føroyum. 

Fyri stuttum segði Martin Smith, sum stendur á odda fyri leitingini á Atlantsmótinum við 

oljan.fo, at OMV hevur sett sær fyri at raðfesta Føroyaøkið og alt Atlantsmótið sera høgt 

og sum part av sínum kjarnuøkjum. Hetta ikki minst eftir, at politisku umstøðurnar gera 

oljuvirksemi í Lybia sera torført. 

Seinasta ár gjørdi felagið eina stóra avtalu við Statoil, har tað keypti partar hjá Statoil 

bæði vestan fyri Hetland og í Føroyum. Felagið eigur í dag 50% av risa oljukelduni 

Rosebank, sum talan er at byggja út. Higartil hevur Chevron sett spurnartekin við, um 

kostnaðurin ikki er ov høgur at byggja Rosebank út, men til hetta sigur stjórin í OMV, at 

teir eru nú farnir undir at vita, um ikki útbyggingin kann gerast bíligari 
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