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Um somu tíð sum Europa roynir at gera seg minni heft at gassi úr Russlandi verður arbeitt 

við at menna gassframleiðslu eystan fyri føroyska markið til europeiska marknaðin. 

Fyrsta veruliga gassframleiðslan á Atlantsmótinum tvs. í økinum vestan fyri Hetland 

nærkast. Tað er Laggan Tormore gasskeldan miðskeiðis millium Hetland og føroyska 

markið. Útbygging hevur verið í gongd nú í fleiri ár. Løgd er gassleiðing úr landi til 



gasskelduna til havs, umframt at tað verður arbeitt við at byggja eina stóra 

gassverksmiðju nær Sullom Voe oljuterminalin í Hetlandi. 

Gassverkætlanin er enn ein varði í menningini av olju- og gasslandslutinum vestan fyri 

Hetland. Nú sær ikki mætari út enn, at nýggja gassleiðingin ger aðrar gasskeldur lønandi. 

Ein teirra er Glenlivet, sum Dong fann nøkur ár herfyri. 

Tá infrastrukturur eitt nú ein gassleiðing gerst veruleiki í einum nýggjum øki, so letur tað 

bráddliga nógvar dyr upp fyri smærri keldum, sum ikki eru nóg stórar og lønandi til at 

verða útbygdar einsamallar. 

Oljufelagið Faroe Petroleum, sum er við í nógvum loyvum vestan fyri Hetland, sigur í eini 

fráboðan, at tað roknar við, at Dong sum fyristøðufelag fer at lata myndugleikunum í 

Bretlandi inn eina ætlan at útbyggja gassfundið Glenlivet, sum Faroe Petroleum eisini er 

partur av. 

Feløgini í Glenlivet fundinum hava longu tryggjað sær pláss í gassleiðingini frá Laggan 

Tormore, har franska felagið Total er fyristøðufelag. Dong er eisini partur av tí 

útbyggingini. 

Faroe Petroleum sigur eisini frá, at møguleikar kunnu vera at útbyggja North Uist brunnin, 

har gass varð staðfest undir boring í fjør og knýta hann í gassleiðing í økinum. BP var 

upprunaliga fyristøðufelag her men seinni hevur felagið Nexen, sum kinverjar eiga, tikið 

yvir. Feløgini í loyvinum kring North Uist, sum ikki liggur so langt frá føroyska markinum, 

kanna í løtuni, um har finnast møguleikar fyri kolvetnisvirksemi í økinum. 

Nú ljós verður varpað á gass á Atlantsmótinum og tann týdning tað kann fáa fyri 

europeiska marknaðin, so er eisini áhugavert at bíta merki í, at tá Statoil og onnur feløg 

fara undir at bora Brugdan 2 brunnin í næstum, so er tað gass, ið farið verður eftir. 

Jarðfrøðingarnir halda nevniliga út frá teirra mongu kanningum, at tað er ikki olja men 

heldur gass, sum finst í undirgrundini á Brugdan 2 leitimiðinum á landgrunninum. Í 

sambandi við seinna brunnin, Súlan Stelkur, sum verður boraður nær markið í summar, 

eru metingarnar, at tað helst finst olja í hesum økinum. 
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