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Oljan.fo 

Hóast allur oljuheimurin hevur stóran áhuga fyri tí, sum hendir á leiðunum vestan fyri 

Hetland, so munnu føroyingar nokk vera teir, sum fylgja best við, hvat hendir í 

grannalagnum, ikki minst nú eftir vónsviknu boringarnar á landgrunninum seinasta heyst. 

Hendingarnar har geva ikki sørt av vónum til eina føroyska oljuframtíð eisini.  



Tí, sum tað eisini verður staðfest aftur og aftur í nýggju bókini “Oljan” eftir Jan Müller og 

Trónd Djurhuus, so hava leiting, fund og útbyggingar eystan fyri markið verið ein 

duraopnari til føroyska økið eisini. So hevur verið, og so fer framhaldandi at vera.  

Og hyggja vit so eftir gongdini á Atlantsmótinum, sum er økið millum Hetland og Føroyar, 

so hava vit onga orsøk til at missa mótið. Her verða hundraðtals mia. kr. brúktar til 

nýggjar útbyggingar, hóast talan er um eitt dýrt øki at byggja út við djúpum vatni og 

ringum veðri.  

Tað hevur heldur ikki fingið stóru altjóða oljufeløgini at taka seg aftur. Heldur beint 

tvørturímóti hava fleiri av feløgunum gjørt greitt, at tey ætla sær ikki at gevast ella 

minka um íløgurnar hóast lækkandi oljuprísirnar. 

Nýggi stjóri í risastóra franska oljufelagnum, Total, Pouyanne, sigur við útlendskar 

oljumiðlar, at, Total ætlar sær ikki at geva skarvin yvir vestan fyri Hetland, hóast tað 

hevur boðað frá sparingum í Norðsjónum. Tvørturímóti fer felagið at gera ætlaðu 

íløgurnar í tey bæði stóru gassfeltini, Laggan Tormore og Edradour fyri ávikavist 30 mia. 

kr. og 3,4 mia. kr. Hann verður endurgivin fyri at siga, at “we will not give up” on new 

developments west of Shetland, which include the £3billion Laggan-Tormore project and 

£340million Edradour development." 

Fyrsta gassútbyggingin av sínum slag nakrantíð vestan fyri Hetland, Laggan Tormore, 

verður tikin í nýtslu seinni í ár. Rørleiðing er løgd út úr Hetlandi til gassleiðirnar eystan 

fyri føroyska markið. Haraftrat verður bygt stórt gassorkuverk í Sullom Voe. Felagið er so 

við at fyrireika at knýta tvær aðrar oljukeldur, Glenlivet og Edradour, sum liggja 

nærhendis gassleiðingina, uppí hana, soleiðis at hon verður meira lønandi. 

Aftrat hesum kemur so, at Total  saman við danska Dong hevur uppaftur aðrar gasskeldur, 

sum kunnu útbyggjast og knýtast uppí sama undirstøðukervið. Haraftrat kemur at Total í 

seinastu bretsku útbjóðingini fekk tillutað rættiliga fitt av nýggjum loyvum ikki so langt 

frá føroyska markinum.So spurningurin er, nær oljufeløg raka við gass á føroyska 

landgrunninum eisini, sum so møguliga kann verða flutt á marknaðin gjøgnum 

undirstøðukervið hjá grannanum. 

Nú um dagarnar frættist so eisini, at oljufelagið Premier Oil er í ferð við at fara undir sína 

fyrstu oljuframleiðslu frá nýggju oljukelduna Solan, har suðuri á Atlantsmótinum. 

Hóast jaligu orðingarnar hjá Totalstjóranum, so ger hann eisini vart við, at um ikki 

bretsku skattamyndugleikarnir fara at laga síni krøv til broyttu umstøðurnar at arbeiða í 

oljuvinnuni, so fer felagið av álvara at umhugsa raðfestingina av framtíðar íløgunum. Tað 

ljóðar, at bretskir myndugleikar eru við at endurskoða skattapolitikkin yvirfyri 

oljufeløgunum, fyri at at ikki skulu rýma. Hetta er eisini nakað, sum stjórin i UK Oil and 

Gas, Malcolm Webb hevur ávarað ímóti. Helst koma vit at síggja meira lagalig krøv frá 

myndugleikunum í Bretlandi í næstum. 
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