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Hóast lækkandi oljuprísir og minkandi íløgur í oljuvinnuni hava havt stórar avleiðingar við 

sær fyri eitt nú leitingina eftir olju og gassi, so mugu í hvussu er grannaøki okkara fyri 

sunnan og fyri vestan kortini sigast at vera undantøk. 

Nú um dagarnar kunngjørdu oljumyndugleikarnir í Írlandi, at undirtøkan fyri eini komandi 

leiting serstakliga á djúpum vatni vestan fyri Írland er metstór. 

Síðani hava myndugleikarnir hjá grannunum hinumegin Atlantshavið, í Labrador og New 

Foundlandi, kunngjørt, at stórur áhugi er fyri at leita har, og at nýggj leitiloyvi eru latin fleiri 

av heimsins størstu oljufeløgum, teirra millum Statoil, ExxonMobil, Chevron, BG, BP og 

Nexen. Eisini Shell hevur fingið loyvi at bora í økinum. Feløgini fara at brúka millum 6 og 7 



mia. kr. til at fyrireika seg til at bora í økinum. Hetta má sigast at bera ein stórur biti, nú vit 

hava sæð, hvussu varin oljufeløg annars eru at gera íløgur í bæði leiting og útbyggingar 

kring allan heimin. 

Eingin ivi um, at hesar útmeldingarnar frá okkara grannum fyri sunnan og vestan kunnu 

eisini koma at fáa týdning fyri framtíðar føroyska oljuleiting. Hóast hon í løtuni er á sera 

lágum blussi, so er tað kortini ein sannroynd, at stórur áhugi fyri leiting hjá grannum fyri 

sunnan og fyri bæði eystan og vestan, í longdini kann fáa avsmittandi ávirkan á føroyskt øki 

eisini. Hetta tí at øll hesi økini á Atlantsmótinum: Írland, Hetland, Føroyar, Vesturgrønland 

og New Foundland og Labrador hava sama jarðfrøðiliga uppruna. 

Sum skilst stavar stóri áhugin fyri seinastu útbjóðingini í Írlandi nevniliga eisini frá teimum 

nýggjastu fundunum, sum eru gjørd í líknandi jarðfrøði hinumegin Atlantshavið, seinast tí 

heilt stóra oljufundinum hjá Statoil á djúpum vatni úr fyri Eysturkanada. 

Londini hava einaferð í fortíðini ligið saman á sama Norðuratlantiska kontinenti, og er 

jarðfrøðin tí nógva staðni meinlík. Tí kunnu oljufund eystan fyri New Foundland hava 

týdning fyri leitingina vestan fyri Írland. Og taka vit Føroyaøkið, so hevur ta eisini eina 

jarðfrøðiliga søgu, sum møguliga eisini minnir nógv um hana hjá Írlandi og økjunum út fyri 

Kanada. Ein kann tí ímynda sær, at fund á djúpum vatni út fyri New Foundland, eina ferð í 

framtíðini kunnu draga oljufeløg henda vegin, júst sum vit hava sæð tað frá seinastu írsku 

útbjóðingini. 

Áhugavert er eisini at merkja sær, at vaksandi áhugin fyri leiting bæði vestan fyri Írland og 

eystan fyri New Foundland, í stóran mun er tengdur at tí nýggja seismikkinum, sum er 

skotin. Her eru tað so myndugleikarnir, sum hava gingið á odda og hava goldið seismikkin, 

sum síðani er latin oljufeløgunum ókeypis. 

Meinlíkar seismiskar kanningar eru júst gjørdar vestan fyri bretsku oyggjarnar, í sokallaða 

Rockall Trough, sum er djúphavið millum Írland, Hebridurnar og Føroyar. Her er tað bretska 

stjórnin, sum er farin inn við peningi við tí endamáli at skapa størri áhuga fyri komandi 

útbjóðing í 2016 í júst hesum útjaðaraøkjunum. 

Lítið leitivirksemi hevur verið í hesum økinum, tó at olja varð staðfest í Benbecular 

leitiboringini, sunnan fyri Føroyar, fyri nógvum árum síðani. Nøkur nýggj loyvi vórðu latin í 

hesum økinum í seinastu bretsku útbjóðingini, og hesi liggja stutt frá føroyska markinum har 

suðuri. Har fingu m.a. Statoil, Dong og OMV, júst somu feløg, sum hava verið sera virkin í 

Føroyum, leitiloyvi nýliga, og nú verður áhugavert at síggja, hvat ein nýggj útbjóðing á 

hesum leiðum, sum byggir á nýggjari seismisk data fer at bjóða, serstakliga havandi í 

huganum stóru fundini hjá Statoil hinumegin Atlantshavið – øki við meinlíkari jarðfrøði. 

Venda vit aftur til grannarnar fyri vestan hav, er greitt, at kandiskir myndugleikar eru 

ómetaliga væl nøgdir við stóra áhugan hjá fleiri av heimsins størstu oljufeløgum. 

Stjórnarleiðarin í New Foundlandi og Labrador, Paul Davis, sigur við miðlarnar, at orsøkin til 

tann stóra áhugan fyri leitingini stavar frá seismisku kortleggingini, sum landspartastjórnin 

og lokala oljufelagið Nalcor Energy hava tikið stig til. 



Tað er eitt av oddafeløgunum í føroysku oljuleitingini, norska Statoil, sum hevur fingið flest 

loyvi, tilsamans 5 av 7. Hesi loyvi vórðu latin Statoil sum fyristøðufelag saman við øðrum 

oljufeløgum. Eitt av loyvunum fekk Statoil einsamalt. 

Seismisku kanningarnar, sum eru gjørdar í økinum, vísa, at har liggja goymdar 12 mia. 

tunnur av olju. Umframt hesi loyvini eru eisini loyvi latin í enn einum landsparti, nevniliga 

Nova Scotia. Orkuráðharrin har sigur, at stóri áhugin fyri at fáa loyvi í Atlantskanada í eini 

tíð við lágum oljuprísum og minkandi virksemi, vísir, at oljufeløg hava álit á, at olja er at 

finna í undirgrundini her. 

Hóast loyvi eru latin til leiting, so fer henda fyrsta tíðin at verða brúkt til umhvørviskanningar 

av ymsum slag. Tá tær eru lidnar fara myndugleikarnir at lata boriloyvi eisini. 
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