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Um somu tíð sum føroyskir oljumyndugleikar gera greitt, at ongar ætlanir í løtuni eru um 

nýtt útbjóðingarumfar til oljuleiting við Føroyar, gera írskir oljumyndugleikar nú greitt, at 

teir fara at lata upp fyri eini nýggjari útbjóðing í næsta mánað. Hon verður so at vera 

opin til á heysti í 2015. 

Írskir miðlar skriva, at hetta verður helst tann størsta av sínum slag í Írlandi. Hon er tann 

fyrsta seinastu trý árini. Roknað verður við, at nýggj oljuskattaviðurskifti fyri framtíðar 

lønandi oljufund fara at vera meira greið eisini. 

Altjóða orkuráðgevarafyritøkan Wood-Mackenzie hevur fingið til uppgávu frá “Department 

of Natural Resources” at hyggja at, hvør oljuskattaskipan vil vera tann mest hóskandi fyri 

stjórnina. Sum støðan er í dag stendur staturin til at fáa millum 25 og 40% í inntøku frá 



einum lønandi felti í írskum sjógvi. Tað verður hildið, at tað fara neyvan at verða gjørdar 

stórvegis broytingar í oljuskattaviðurskiftunum. Orkumálaráðharrin Pat Rabbitte fer at fáa 

frágreiðing frá Wood Group í juni. 

Røddir hava annars verið frammi í Írlandi um at endurskoða skattaskipanina, nú tað tykist 

at vera størri og størri áhugi fyri at fáa leitiloyvi í írskum øki. Í dag hava 48 ymisk feløg 

643 leitiloyvi í Írlandi. Ein stór seismisk kanning varð gjørd í fjør í økinum vestan fyri 

Írland og vóna myndugleikarnir, at hon kann vera við til at eggja feløgunum til at søkja 

um nýggj leitiloyvi. 

Hóast írskir myndugleikar hava lagt stóran dent á at fáa oljufeløg at leita, so hevur talan 

higartil bert verið um eitt avmarkað tal av brunnum, og enn er bara eitt lønandi gassfund 

gjørt. 

Økið vestan fyri Írland hoyrir til Atlantsmótið eins og økið millum Føroyar og Hetland. 

Jarðfrøðingar vilja vera við, at tað er talan um somu jarðfrøði. 

Hvat viðvíkur møguligari nýggjari útbjóðing í Føroyum, so segði stjórin á Jarðfeingi, Petur 

Joensen herfyri við útvarpið, at ein útbjóðing liggur ikki í kortunum sum er. Í løtuni 

verður bíðað eftir úrslitinum av teimum báðum brunnunum á landgrunninum. Um somu tíð 

er Jarðfeingi tó farið undir at marknaðarføra landgrunnin. 

Føroya oljufelagið Atlantic Petroleum hevur annars loyvi í Írlandi. Felagið varð eisini við í 

eini boring í fjør, sum vísti seg at vera ein turrur brunnur. Tað var ExxonMobil, sum stóð 

fyri boringini. 

 


	Írsku grannarnir nýtt leitiumfar
	Jan Müller
	13.05.2014 - 22:54



