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Olja og gass í okkara næsta grannalag, økinum vestan fyri Hetland, hevur ein týðandi 

leiklut í valstríðnum undan fólkaatkvøðuni um at loysa Skotland frá restini av 

Stórabretlandi. Miðlarnir gera nógv burtur úr at endurgeva serfrøðingar og frágreiðingar 

og kanningar, sum hava tilknýti til framtíðar oljuríkidømið í hesum økinum, ið liggur so 

tætt upp at Føroyum. 

Sambært miðlunum so goymir undirgrundin eystan fyri føroyska markið nóg mikið av olju 

til tey næstu 100 árini og hevur hon eitt samlað virði uppá meira enn 10 billiónir kr. Hetta 



stendur at lesa í eini nýggjari vinnufrágreiðing, sum er løgd fram í Skotlandi nú um 

dagarnar: “Industry report: Scotland set for 100 year oil boom West of Shetland”. 

Í løtuni verða gjørdar í olju- og gassútbyggingar vestan fyri Hetland fyri hundraðtals 

mia.kr. og er hetta einans byrjanin til eitt veruligt oljuboom á skotska partinum av 

Atlantsmótinum, sum fevnir um alt tað stóra økið millum Føryar og Hetland. 

Frágreiðingin er fingin í lag av felagsskapinum “Oil and Gas People”, sum er heimsins 

størsti felagsskapur av sínum slag, saman við olju- og gasserfrøðingum innan oljuvinnuna í 

Norðsjónum. 

Niðurstøðan í frágreiðingini er, at “untapped oil and gas in the West Coast will last for at 

least 100 years, with a whole value of more than £1 trillion.” 

Oljukortið er eitt tað týdningarmesta í valstríðnum undan fólkaatkvøðuni 18. september. 

Vinnulívsfólk og politikarar í Skotlandi vilja vera við, at bretska stjórnin í Westminster 

roynir at fjala henda sannleika, nevniliga, at tað finnast ómetaliga stórar nøgdir av olju og 

gass í undirgrundini vestan fyri Hetland. 

Sagt verður, at nøgdirnar av olju og gassi í undirgrundini á Atlantsmótinum (Atlantic 

Margin) eru so mikið stórar, at tær kunnu fáa alstóran týdning fyri ein sjálvstøðugan 

skotskan búskap. Ja so stórar eru hesar fjaldu oljugoymslur, at økið vestan fyri Hetland 

kann fáa eins stóran týdning sum Norðsjógvurin, sum hol varð sett á í 70-unum og sum 

hevur havt so ómetaliga stóran týdning fyri bæði bretar og skotar. Hetta tilfeingi kann, 

um tað verður troytt rætt, fáa stórar avleiðingar fyri Skotland sum heild. 

Øktu íløgurnar í oljuvinnuna í Skotlandi og her ikki minst vestan fyri Hetland hava stóran 

týdning fyri skotska búskapin. Taka vit bara eina av verkætlanunum vestan fyri Hetland, 

Clair Ridge útbyggingina, so er hon mett at kosta 50 mia. kr. Í kjalarvørrinum koma so 

stórar inntøkur til samfelagið. 

John Howell, professari í “Geology and Petroleum Geology” við lærda háskúlan í 

Aberdeen sigur, at seinasta frágreiðing er enn eitt arbeiði, sum vísir, hvussu nógv olja og 

gass liggur í undirgrundini í tí skotska økinum. 

Nú um dagarnar vórðu bæði Alex Kemp professari við University of Aberdeen og Kevin 

Forbes, ovasti stjóri í Oil and Gas People í BBC Radio Scotland, har teir báðir mettu um 

teir stóru møguleikarnar fyri at gera stór fund í økinum. 

Eisini enn ein professari ger vart við seg í skotsku miðlunum.Sir Donald Mackay, 

vinnulívsmaður og fyrrverandi nevndarformaður í Scottish Enterprise, skrivaði nú um 

dagarnar grein í The Sunday Times um framtíðar skattin frá oljuni. Eisini hann kemur til 

niðurstøðuna, at nógv meira er til av olju í skotsku undirgrundini, enn bretska stjórnin 

hevur boðað frá. Stjórnin roynir annars at gera vart við, at oljuprísirnir kunnu skjótt ganga 

tann skeiva vegin eisini umframt at hon metir goymslurnar nógv meira varisliga enn 

skotsku kanningarnar og frágreiðingarnar gera tað. 

http://www.businessforscotland.co.uk/industry-report-scotland-set-for-100-year-oil-boom-west-of-shetland/
http://www.oilandgaspeople.com/news/1039/scottish-west-coast-untapped-oil-and-gas-reserves-worth-trillions/
http://www.oilandgaspeople.com/news/1039/scottish-west-coast-untapped-oil-and-gas-reserves-worth-trillions/


Metingarnar av komandi skattainntøkum frá oljuni eru eisini sera ymiskar. Tær verða 

mettar at vera millum 16 og 28 mia. pund komandi trý árini. Og hetta eru entá metingar 

frá tveimum ymsum stjórnarráðum. 
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