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Grannar okkara fyri sunnan, írar, kunnu í dag fegnast um, at tað loksins hevur eydnast at 

fara undir fyrstu gassframleiðsluna frá eini gasskeldu til havs vestan fyri Írland. Talan er um 

Corrib gasskelduna, sum varð funnin í 1996. Tí er hetta eisini ein søgulig hending í 

royndunum hjá írum at fara undir framleiðslu av egnum kolvetnum í undirgrundini á 

Atlantsmótinum. Sum so hevur hetta eisini áhuga fyri okkum føroyingar, nú okkara 

undirgrund er partur av sama Atlantsmóti. Írar hava eins og føroyingar nú í mong ár roynt at 

finna lønandi olju- og gasskeldur. Hetta hevur ikki eydnast, tó at fund eru gjørd, sum eru 

lønandi eitt nú gasskeldan Corrib 50 fjórðingar vestan fyri Írland. 



Ein orsøkin til at tað eru gingin so mong ár at fara undir framleiðslu frá Corrib eru mótmæli 

frá umhvørvisfelagsskapum, sum hava havt hepni við sær øll hesi árini at forða fyri 

framleiðslu. Nú hevur fyristøðufelagið Shell so fingið endaligt loyvi frá myndugleikunum at 

seta á Corrib. Við hesi avgerð streymar nú gass frá undirgrundini inn til eina gassverksmiðju 

í Írlandi. Roknað verður við, at Corrib keldan kann veita upp til 60% av øllum tí gassi, sum 

verður brúkt í Írlandi. 

Tað hevur kostað umleið 7 mia. kr. at útbyggja kelduna. Hetta hevur givið arbeiði til umleið 

6000 fólk hesi seinastu 20 árini. Nú framleiðslan er byrjað verður roknað við 175 føstum 

arbeiðsplássum komandi 20 árini. Umframt Shell, sum eigur 45% av kelduni, er Statoil eisini 

eigari við 36,5%. Haraftrat kemur eitt lokalt írskt felag, Vermilion Energy við 18,5%. 

Írar meta hesa hendingina at fáa stóran týdning fyri komandi leiting eftir kolvetnum. Írar 

hava ikki verið hepnir við leitingini higartil, men tá nýggj útbjóðing fór av bakkastokki herfyri 

vísti tað seg, at sera stórur áhugi var fyri at bjóða uppá leitiøki. 

Eingin ivi um at oljumyndugleikar í bæði Skotlandi og Føroyum fylgja væl við, hvat hendir í 

Írlandi, nú øll londini eru partur av Atlantsmótinum, einum øki, har olja og gass longu eru 

funnin og har mett verður, at nógv meira fer at verða funnið í framtíðini. Leiting í einum øki á 

Atlantsmótinum kann saktans hava týdning fyri aðrar partar av sama Atlantsmóti. Tí er helst 

eisini nógv at læra av útbjóðingunum á Atlantsmótinum sum heild, hóast talan er um eitt 

rættiliga stórt øki.  
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