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Hyggja vit at seinastu tillutanini  av nýggjum leitiloyvum í bretskum øki við føroyskum 

brillum, so er tað fyrst og fremst franska olju- og gassfelagið Total, sum vit fáa eygað á. 

Felagið hevur fingið tillutað fleiri nýggj loyvi, harav fleiri liggja tætt við føroyska markið. 

Og eisini tætt við Súla Stelkur leitimiðið, har West Hercules boraði ein brunn herfyri. 

Felagið man teljast millum tey mest virknu í økinum millum Hetland og markið, í hvussu 

er tá tað snýr seg um at finna gass og fáa tað til høldar. 



Stóra gassútbyggingin "Laggan Tormore", sum er tann fyrsta av sínum slag á 

Atlantsmótinum yvirhøvur, hevur so ikki sløkt tostan hjá franska orkurisanum, sum beint 

tvørturðimóti er farin at brúka enn meira orku og pengar til  at finna enn fjaldar 

gassgoymslur í undirgrundini  eystan fyri føroyska markið. Saman við danska DONG, hevur 

Total bygt eina framleiðslustøð á havbotninum miðskeiðið millum Hetland og føroyska 

markið. Haðani er so ætlanin at flyta gass til eina verksmiðju á landi í Hetlandi, har tað 

verður viðgjørt og flutt víðari til marknaðin á meginlandinum.Við hesum fer økið vestan 

fyri Hetland at fáa enn størri týdning fyri Bretland. Total var eitt av feløgunum, sum í síni 

tíð vísti Føroyum áhuga.  

Umframt Total hevur oljufelagið Chrysaor fingið tillutað leitiloyvi vestan fyri Hetland. 

Fara vit so longur suður til økið vestan fyri Hebridurnar, so hava trý feløg, sum enn eru 

virkin í Føroyum, OMV, Statoil og Dong fingu tillutað fleiri loyvi har. Hetta er í einum øki, 

har lítið leitivirksemi hevur verið. Loyvini liggja ikki so langt sunnan fyri føroyska markið. 

As so fá oljufeløg hava fingið leitiloyvi á Atlantsmótinum hesaferð kann vera tí, at stórt 

tal av loyvum eru latin í hesum økinum við tær seinastu útbjóðingarnar, og tí má roknast 

við, at feløgini hava úr at gera at  arbeiða við sínum verandi loyvum. Stóru feløgini, sum 

hava verið og eru mest virkin í hesum økinum, BP, Shell, ConocoPhillips og Chevron eru í 

ferð við at gera stórar íløgur í útbyggingar og eru eisini í ferð við at bora brunnar í verandi 

loyvum. 

Annars er tað ein sannroynd, at færri brunnar eru boraðir í bretskum øki seinastu árini 

sammeta vit við tíðina frammanundan. T.d. vórðu boraðir umleið 17 brunnar í 2013 á 

bretska landgrunninum ímóti 44 í 2008. 

Tað kemur tí væl við hjá bretsku oljumyndugleikunum og oljuídnaðinum, at  so stórt tal 

av feløgum søkti um leitiloyvi í 28. útbjóðingini. Tilsamans 134 loyvi eru latin, harav tey 

bæði føroysku oljufeløgini, Atlantic Petroleum og Faroe Petroleum hava fingið tillutað 

tilsamans 8 loyvi. Norska Statoil er tað felagið, sum hevur skorað flest loyvi í útbjóðingini. 

Um hetta fer at hava ávirkan á tess virksemi í Føroyum sigur søgan tó einki um.  

Talan er annars um størstu útbjóðingina á bretskum øki seinastu 50 árini. Fyrsta 

útbjóðingin var í 1964. Í dag arbeiða 450.000 fólk í oljuvinnuni í Bretlandi beinleiðis ella í 

tilknýttum vinnum. 
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