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Eftir 76 ár við almennum oljumonopoli letur Meksiko nú dyrnar  upp fyri altjóða 

oljufeløgum og bjóðar teimum  at leita eftir olju og gassi. Í morgin verður greitt, 

hvørji øki verða boðin út til leiting. Millum feløgini, sum standa á gáttini til eitt 

møguligt nýtt oljuævintýr í Meksikanska flógvanum er norska Statoil, sum flestu vita, 

er sjálvur motorurin í oljuleitingini á føroyska landgrunninum. 



Tað er greitt, at kappingin um oljuíløgur í leiting og framleiðslu er sera hørð. Ymsir 

partar av heiminum eru í støðugari kapping. Oljufeløgini fara helst har tað eru politisk 

stabil viðurskifti, har møguleikin fyri at gera fund er stórur, og har váðin er 

avmarkaður. Eisini hevur útreiðslustøðið nógv at siga og somuleiðis treytirnar, sum 

verða settar feløgunum. 

Hóast tað er avmarkað við leitivirksemi við Føroyar, so kann tó sigast, at føroyski 

landgrunnurin hevur verið heppin og hevur staðið seg hampuliga í kappingini við onnur 

øki. Fyrimunirnir her eru politisk stabil viðurskifti, og at vit liggja tætt upp at 

framleiðandi oljuøkjum. Vansarnir eru stóri váðin og høgu útreiðslurnar til at bora 

brunnar. 

Nú fær føroyski landgrunnurin so enn ein kappingarneyta, og tað er eitt av teimum 

stóru og søguligu oljulondunum í Miðamerika, nevniliga Meksiko. 

Higartil hevur almenna meksikanska oljufelagið havt einkarrætt til alla leiting og 

framleiðslu, men nú framleiðslan er minkandi og tørvur er á bæði nýhugsan og 

nýggjari tøkni, hevur stjórnin gjørt av at lata upp fyri útlendsku oljufeløgunum. 

Eru økini, sum verða latin út til leiting, áhugaverd og lovandi, so kunnu vit rokna við, 

at íløgur I oljuleiting aðrastaðni í heiminum, verða fluttar til Meksiko. Um hetta eisini 

fer at ávirka leitingina við Føroyar er enn óvist, men her kemur so eitt heilt nýtt øki, 

sum ikki hevur verið á marknaðinum.  

Hinvegin meta fleiri oljufeløg framvegis, at Føroyaøkið er áhugavert og  kann goyma 

stórar oljukeldur, sokallaðar elefantar. Enn eru bara boraðir 8 brunnar her, og tann 9. 

er ávegis. Hetta er lítið tal, tá hugsað verður um, at her er talan um eitt rættiliga stórt 

og ókent øki. Men ilt er at meta um, hvørjar leiðir kring heimin oljufeløg fara at 

raðfesta, nú leitibudgettini aftur skulu leggjast, tá vit koma longur út á árið. Føroyskir 

myndugleikar kunnu so bara vóna, at feløgini, sum longu eru her, ikki rýma nú 8. 

brunnurin var turrur og óvissa enn er um tann níggjanda.  

Kunningarstjórin hjá Statoil, Knut Rostad sigur við NTB, at Statoil fylgir gongdini og 

umhugsar at vera við til at bjóða í eini komandi útbjóðing í Meksiko. “Fortreytin fyri 

at bjóða er, um treytirnar eru kappingarførar,” sigur hann.– 

Tað hevur verið misjøvn undirtøka fyri nýggju lógini, sum tekur einkarrættin frá almenna 

oljufelagnum í Meksiko, Pemex. Men oljureformurin varð so samtyktur í gjár. 

Myndugleikarnir vóna, at liberaliseringin av oljuvinnuni fer at fáa altjóða oljufeløg at gera 

íløgur í landinum. 

Statoil, sum hevur langar søguligar traditiónir at leita og framleiða olju í krevjandi økjum 

kring heimin fer nú at kanna umstøðurnar í Meksiko og meta um, hvussu áhugaverd leiting 

verður har. 

Eisini onnur stór oljufeløg so sum Shell og ExxonMobile fylgja gongdini. Reuters skrivar, at 

ein útbjóðingarrunda letur helst upp í næsta ár. 



Hetta hendir um somu tíð sum føroyingar og partur av oljuheiminum í spenningi bíðar 

eftir úrslitinum av 9. brunninum á føroyska landgrunninum. Hetta kann eisini koma at 

hava ávirkan fyri áhugan at gera íløgur í framhaldandi leiting her í framtíðini.  
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