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Biofar ger botnkanningar fyri Statoil

Í gjár varð eitt startskotið til komandi oljuboringina við Føroyar latið av. Brimil 

loysti frá kei og umborð eru fleiri fólk frá Biofar. Tey eru farin út á 

landgrunnin at gera botnkanningar á staðnum, har Statoil fer at bora 

komandi ár. Fyrireiking byrjað So fór oljumaskinaríið í gongd. Ikki umborð á 

boripalli enn men í fyrireikingunum til komandi boringina á landgrunninum 

um eitt hálvt ár. Statoil, sum stendur fyri at bora 8. brunnin á føroyska 

landgrunninum, er nú av álvara farið inn í seinastu tilgongdina til boringina, 

sum m.a. fevnir um at gera sáttmálar við ein hóp av undirveitarum. Og her 

kemur so føroyska íkastið til boringina inn í myndina. Oljufeløg, sum bora við 

Føroyar, hava bundið seg til at brúka føroyskar vørur og tænastur, um hesar 

eru kappingarførar. Statoil hevur sett út í kortið at bora Brugduna 2 í apíl 

næsta ár, og sum oljan.fo skilur tað, roynir norska oljufelagið at fáa føroyskar 

fyritøkur við. Og byrjað er so við ongum øðrum enn einum gomlu kenningi í 

oljuleitihøpi. Biofar í Kaldbak, sum gjøgnum mong ár hevur staðið fyri 

umhvørviskanningum í sambandi við oljuleiting, er aftur hesaferð valt út at 

gera kanningar. Árin Statoil hevur gjørt sáttmála við Biofar um at gera 

botnkanningar undan boringini og eftir boringina. Hetta fyri at síggja, hvørji 

árin boringin hevur á umhvørvið. Ein kann siga, at Statoil við at gera henda 

sáttmála við føroysku fyritøkuna, heldur fram við sínum royndum at 

førleikamenna føroyskt vinnulív og stovnar, sum eitt nú fáast við gransking. 

Oljan.fo vitjaði umborð á vaktarskipinum Brimli hósdagin, tá umboð fyri 

Biofar og Statoil riggaðu útgerðina til botnkanningar til umborð. Millum 

Biofarfólkini var eisini stjórin Jan Sørensen, sum hevur verið ein eldsál í 

umhvørvisarbeiði í Føroyum og her ikki minst í sambandi við oljuleiting. Biofar 

stóð eisini fyri umhvørviskanningum í 2006, tá Statoil boraði Brugduna 1. 

Boringin eingin hóttan Hetta er eitt framhald av samarbeiðinum. Vit fara at 

taka royndir undan boringini og hyggja eftir, hvussu tað sær út eftir, at 

boringin er liðug, sigur hann. Jan Sørensen vísir á, at hetta er eitt arbeiði, sum 

teimum dáma væl at gera og tey kenna seg eisini før fyri at gera tað. So hetta 

hóvar bæði teimum og Statoil væl. Sum skilst gevur avtalan við Statoil arbeiði 

til nøkur fólk í nakrar mánaðir, umframt at hon er við til at stuðla uppundir 

føroyska gransking. Nógv hevur verið tosað um dálking í sambandi við boring 

sum heild. Men Jan Sørensen sær ongan umhvørvisligan trupulleika í, at 

Statoil fer at bora á landgrunninum næsta ár. Teir bora við vatnbaseraðari 

móru, og har eru ikki eingi skaðilig evni í. Tað, sum kann dálka, er tað dustið 

ella tilfarið, sum kemur upp úr boriholinum, og tað er hetta vit skulu hava eitt 

vakið eygað við. Biofar hevur leigað Brimil til uppgávuna, og tað er tí, at skipið 

er tað einasta, sum kann liggja stilt, tá slíkar kanningar verða gjørdar, og tað 

er altavgerandi. Jan Sørensen dylur ikki fyri, at hann er sera væl nøgdur við, at 

eitt útlendskt oljufelag sum Statoil brúkar føroyskar tænastur til eina slíka 

uppgávu og í hesum føri Biofar og Brimil. Statoil fylgir við Statoil hevur eisini 

eitt fólk, sum fylgir kanningunum. Teirra maður er Lars Petter Myre. Vit fylgja 

við verkætlanini og siga so eisini okkara hugsan um tað, sum skal gerast, eitt 

nú hvussu slíkar kanningar verða gjørdar aðrastaðni, soleiðis at tað besta 

úrslitið fæst burturúr. Vit taka altíð royndir áðrenn eina boring og so eisini 

eftir boringina og síðani samanbera vit úrslitini fyri at vita, hvørjar møguligar 

broytingar eru." Biofar vann útbjóðing Sum skilst hevur uppgávan verið boðin 

út og varð avgjørt at lata hana til Biofar. Vit kenna okkum sera tryggar við, at 

føroyska fyritøkan hevur fingið hesa uppgávuna, sigur umhvørvisligi 

serfrøðingurin hjá Statoil, sum nú er saman við Biofarfólki úti á 

landgrunninum. Sum skilst er tað eisini kærkomið fyri Brimil at hava fingið 

hesa uppgávuna. Skiparin sigur við oljan.fo, at teir fegnast um avtaluna, sum 

er gjørd við Statoil, nú hon eisini kann gagna Brimli. Myndir -  BIofar, Statoil 

og Brimil umboðað á dekkinum á Brimli saman við útgerð til botnkanningar. 
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