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Hóast tey drógu “svart” á Súla Stelkur leitimiðinum á føroyska landgrunninum í summar – 

sokallaðu “Føroya-feløgini", Statoil, DONG og OMV – so hava tey eftir øllum at døma ikki 

mist áhugan fyri Atlantsmótinum.Tað er stóra økið millum Hetland og Føroyar, og sum 

eisini er norðan og sunnan fyri hetta økið.  Nú eu hesi somu feløgini, sum boraðu 9. 

brunnin í Føroyum og sum eisini hava verið tey mest virknu oljufeløgini á føroyska 

landgrunninum í mong mong ár, farin undir eina nýggja áhugaverda uppgávu: at leita eftir 

kolvetnum beint sunnan fyri føroyska markið ella sæð við bretskum brillum, vestan fyri 

Suðuroyggjar/Hebridurnar. 

Hetta sæst á kunningini um úrslitið av 28. útbjóðingarumfarinum í Bretlandi. Sum tey 

fyrstu og einastu hava hesi trý feløgini, sum framvegis eru við í leitingini við Føroyar, 



fingið tillutað fleiri leitiloyvi í einum øki á Atlantsmótinum, har tað er hevur verið lítið 

ella einki leitivirksemi áður. 

Umboð fyri bretska felagsskapin Oil & Gas, Oonagh Werngren, sigur við bretskar miðlar, at 

hetta eru gleðilig tíðindi fyri oljuleitingina á bretska landgrunninum, tí talan er um heilt 

nýggj øki, "absolutely new territory", sum hann kallar tað. At tað er OMV, sum er 

fyristøðufelag, verður eisini tikið sum prógv um, at Atlantsmótið eigur eina bjarta 

framtíð, nú tað ikki bara eru tey heilt stóru oljufeløgini sum BP, Shell, Chevron og Total, 

sum gera íløgur í økinum. 

OMV, sum eftir óstøðugu viðurskiftini í eitt nú Libya, hevur sett Atlantsmótið á landakort 

sítt sum eitt av sínum kjarnuøkjum, er við í rættiliga nógvum loyvum bæði vestan fyri 

Hetland og eystan fyri Føroyum.Vestan fyri Hetland er tað fyristøðufelag fyri tvey fund, 

Cambo og Tornado og partnari í stóra fundinum Rosebank. Nú hevur tað so eisini valt at 

gera leiðirnar  har suðuri á Atlantsmótinum til part av sínum kjarnuøki. 

OMV ætlar sær saman við Statoil og Dong at gera ymsar kanningar í økinum fyri at vita, 

um tekin eru um olju og gass í undirgrundini. Eftir tað skulu feløgini so gera av, um tey 

fara at bora eisini. 

Tað er greitt, at tað hevur eisini áhuga fyri føroyskar oljumyndugleikar, tá feløg fara 

undir leitivirksemi sunnan fyri føroyska markið. Kanningar her kunnu jú eisini geva vitan 

um undirgrundina norðan fyri føroyska markið og harvið eisini ábendingar um 

møguleikarnar fyri at finna kolvetni á okkara leiðu eisini. Tað var annars á hesum 

leiðunum, heilt út móti markinum, har suðuri á Wyville Thomsen rygginum, at oljufelagið 

Faroe Petroleum hevði tvey loyvi, men lat tey inn aftur, tá tað ikki fekk onnur oljufeløg 

at vera við til at fíggja boring, nú váðin var so stórur í hesum ókenda umráðinum. 

Felagsskapurin “Oilandgaspeople”, sum hevur latið gera eina frágreiðing av økinum vestan 

fyri Hebridurnar, sigur, at stórt ojuríkidømi finst í undirgrundini har. 

Oilandgaspeople.com vil vera við, at tað finnast sera stórar goymslur av olju og gassi á 

øllum Atlantsmótinum og skrivar, at talan er um “gigantic or ‘supermassive’ oil reserves.” 

Serfrøðingar halda, at undirgrundin á Atlantsmótinum goymir nógv størri mongdir av olju 

og gassi enn higartil hildið. Tosað verður um Atlantsmótið sum tann nýggi Norðsjógvin. 

Frágreiðingin, sum Oilandgaspeople hevur latið gera, fevnir um samrøður við so kendar 

stovnar og feløg sum British Geological Survey, DECC, Institute of Petroleum Engineering, 

Energy Institute og nógv oljufeløg. 

Í frágreiðingini verður sagt, at næstu 10 árini fer oljuframleiðslan á Atlantsmótinum at 

vera ein million tunnur um dagin. Bank of Scotland hevur í eini frágreiðing herfyri víst á, 

at tað verður brúk fyri 37.000 nýggum størvum í skotsku oljuvinnuni. 

Fyri Føroyar, sum hava gjørt krav uppá øki uttan fyri 200 fjórðingar sunnan fyri, eitt nú í 

Rockalllægdini og Hattonlægdini, vil leiting har suðuri eisini hava týdning. Bretska 

stjórnin hevur eisini gjørt greitt, at hon leggur stóran dent á leiting í hesum nýggju 



ótroyttu og ókendu økjunum og hevur latið gera eina umhvørvisfrágreiðing, “Strategic 

Environmental Assessment” fyri økini.  
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