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Johan Dahl -  Faroe Petroleum ein sólskinssøga

Felagið hevur klárað seg so mikið væl í altjóða oljuheiminum, at tað má sigast 

at vera einki minni enn ein sólskinssøga, segði Johan Dahl, oljumálaráðharri 

eftir vitjan hjá Faroe Petroleum í Aberdeen. Hepnast væl Í sambandi við 

oljumessuna í Aberdeen herfyri nýttu fleiri av føroysku luttakarunum við 

landsstýrismanninum í oljumálum á odda høvi til at støkka inn á gólvið á 

høvuðsskrivstovuni hjá føroyska oljufelagnum Faroe Petroleum, har Graham 

Stewart og Nils Sørensen tóku ímóti. Eftir vitjanina og eina sera áhugaverda 

og spennandi framløgu um virksemi hjá felagnum segði ein vælnøgdur Johan 

Dahl m.a. -  Eg má viðganga, at eg eri sera fegin um at hoyra, hvussu væl tað 

hevur hepnast einum føroyskum oljufelag at koma fyri seg í altjóða 

oljuumhvørvinum. Søgan hjá Faroe Petroleum er veruliga ein sólskinssøga, 

sum føroyingar eiga at vera ernir av, ikki minst staðfestingin av, hvussu nógv 

felagið hevur ment seg hesi gott og væl 10 árini tað hevur verið til. At vera 

byrjað við tveimum loyvum og nøkrum fáum fólkum í Føroyum til nú at telja 

45 loyvi í trimum londum við skjótt 40 starvsfólkum sigur okkum, at hetta er 

ein sunn vakstrarfyritøka. Ein góð søga Og orsøkin til at landsstýrismaðurin 

umrøddi fyritøkuna so jaliga vóru m.a teir áhugaverdu upplýsingar, sum 

stjórin í felagnum, Graham Stewart legði fram fyri føroysku umboðunum. 

Hetta er ein góð søga, og framtíðin sær bjørt út við nógvum brunnum á 

skránni. Vit hava borað fleiri brunnar við góðum úrsliti, seinast vestan fyri 

Hetland. Í teimum sjey seinastu brunnunum hava fimm víst olju ella gass. Vit 

hava eina góða og trygga framleiðslu, góðar inntøkur og vit eru væl fíggjað og 

væl mannað. So vit eru rættiliga sterk til at taka tað næsta stigið. Kortini var 

tað eitt bakkast, at Lagavulin brunnurin vestan fyri Hetland varð turrur. 

Chevron stóð fyri boringini, sum kostaði meira enn eina milliard krónur. Faroe 

Petroleum varð partur av hesi boringini. Hinvegin hava jarðfrøðingarnir hjá 

felagnum funnið fram til, at sunnan fyri Lagavulin er helst møguleiki at gera 

eitt risastórt fund, soleiðis sum seismikkurin sær út. Henda leiðin verður 

kallað Grouse og eru týska Ruhrgas og japanska Idemitsu við í hesum 

loyvinum. Graham Stewart heldur, at eitt fund her kann fáa stóran týdning 

fyri leitingina við Føroyar eisini, tí kolvetni helst goyma seg omaná 

basaltinum. Hann fer so langt sum at siga, at Grouseleiðin kann gerast nýggi 

lykilin til Føroyaøkið. Bingo í Norra Faroe Petroleum hevur annars havt 

eydnuna við sær, síðani felagið gjørdi av at fara inn á norskt øki. Hetta var eitt 

tungt og dýrt stig, men her kemur norska skipanin sera væl við, tí staturin 

rindar stóran part av útreiðslunum til leitingina, men finnur tú nakað skal tú 

so til at rinda somu upphæddir í skatti. FP leggur seg eftir at keypa upp loyvir 

og hava teir eisini fylgt hesi strategi í Norra, og tað skuldi vísa seg at koma væl 

við. Tí tá teir raktu við kolvetni á Marialeiðini vildi norska almenna felagið 

Petoro keypa oljufeltið, tí tað hóskaði væl inn í teirra strategi. Afturfyri fekk 

FP lut í fýra framleiðandi feltum, so ein kann siga, at felagið veruliga skoraði 

kassan. Úrslitið av hesum handli er, at FP í dag hevur eina framleiðslu uppá 

umleið 9.000 tunnur um dagin frá 10 feltum. Graham Stewart staðfestir, at 

tey hava atgongd til veldugar ressursir av olju og gassi í 45 loyvum harav 18 

eru á Atlantsmótinum, 15 í Bretlandi og restin í Noregi. Upprunaliga var 

felagið eitt føroyskt oljufelag burturav, men tað hevur verið ov lítið av 

virksemi í Føroyum, og tí hava tey verið noydd til at fara út um landoddarnar. 

Teir hava nærum 20 brunnar á leitiskránni og fara at bora 5 brunnar um árið 

fyri umleið 700 mill. kr. Tað hevur riggað væl at fáa fígging til allar 

brunnarnar. Felagið er eisini væl fyri fíggjarliga, hevur 700 mill. kr. á bók. 

Marknaðarvirðið er 3 mia. kr. Felagið hevur so eisini havt eydnuna við sær í 

flestu av boringunum. Brugdan Deep gjøgnumbrotið! Um útlitini til at finna 

kolvetni í Føroyum sigur oljustjórin m.a. -  Higartil eru sjey brunnar boraðir, 

og úrslitini frá teimum vísa, at her er ein virkin kolvetnisskipan. Men higartil 

hava vit ikki funnið sokallað reservoirgrót tvs. tað, sum skal til fyri at 

framleiða oljuna. Vónandi fara vit at finna út av hesum í brunninum, sum 

Statoil borar næsta ár. Brugdan Deep verður kanska gjøgnumbrotið. Eydnast 

tað ikki tá so mugu vit seta okkara álit á 9. brunnin í 2013 og kanska aðrar 

seinni aftur og finna út av, hvar oljan goymir seg. Søgan er stutt higartil, og 

hon verður kanska nógv longuri. Av teimum 7 brunnunum, sum higartil eru 

boraðir í Føroyum, hevur FP verið við í teimum 4 og hevur gjørt íløgur uppá 

300 mill. kr. higartil í leitivirkseminum í Føroyum. Eftir framløguna segði 

Johan Dahl seg vóna, at Faroe Petroleum fór at vera virkið í føroysku leitingini 

í framtíðini. Myndir -  Johan Dahl, oljumálaráðharri saman við Graham 

Stewart, stjóra í Faroe Petroleum. Graham Stewart og Nils Sørensen, stjórar 

hjá Faroe Petroleum saman við landsstýrismanninum í Aberdeen. Frá 

høvuðssætinum hjá Faroe Petroleum í Aberdeen. Myndir -  oljan.fo/Jan 

Müller
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at vera einki minni enn ein sólskinssøga, segði Johan Dahl, oljumálaráðharri 

eftir vitjan hjá Faroe Petroleum í Aberdeen. Hepnast væl Í sambandi við 

oljumessuna í Aberdeen herfyri nýttu fleiri av føroysku luttakarunum við 

landsstýrismanninum í oljumálum á odda høvi til at støkka inn á gólvið á 

høvuðsskrivstovuni hjá føroyska oljufelagnum Faroe Petroleum, har Graham 
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byrjað við tveimum loyvum og nøkrum fáum fólkum í Føroyum til nú at telja 

45 loyvi í trimum londum við skjótt 40 starvsfólkum sigur okkum, at hetta er 

ein sunn vakstrarfyritøka. Ein góð søga Og orsøkin til at landsstýrismaðurin 

umrøddi fyritøkuna so jaliga vóru m.a teir áhugaverdu upplýsingar, sum 

stjórin í felagnum, Graham Stewart legði fram fyri føroysku umboðunum. 

Hetta er ein góð søga, og framtíðin sær bjørt út við nógvum brunnum á 

skránni. Vit hava borað fleiri brunnar við góðum úrsliti, seinast vestan fyri 
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hava eina góða og trygga framleiðslu, góðar inntøkur og vit eru væl fíggjað og 

væl mannað. So vit eru rættiliga sterk til at taka tað næsta stigið. Kortini var 

tað eitt bakkast, at Lagavulin brunnurin vestan fyri Hetland varð turrur. 

Chevron stóð fyri boringini, sum kostaði meira enn eina milliard krónur. Faroe 

Petroleum varð partur av hesi boringini. Hinvegin hava jarðfrøðingarnir hjá 

felagnum funnið fram til, at sunnan fyri Lagavulin er helst møguleiki at gera 

eitt risastórt fund, soleiðis sum seismikkurin sær út. Henda leiðin verður 

kallað Grouse og eru týska Ruhrgas og japanska Idemitsu við í hesum 

loyvinum. Graham Stewart heldur, at eitt fund her kann fáa stóran týdning 

fyri leitingina við Føroyar eisini, tí kolvetni helst goyma seg omaná 

basaltinum. Hann fer so langt sum at siga, at Grouseleiðin kann gerast nýggi 

lykilin til Føroyaøkið. Bingo í Norra Faroe Petroleum hevur annars havt 

eydnuna við sær, síðani felagið gjørdi av at fara inn á norskt øki. Hetta var eitt 

tungt og dýrt stig, men her kemur norska skipanin sera væl við, tí staturin 

rindar stóran part av útreiðslunum til leitingina, men finnur tú nakað skal tú 

so til at rinda somu upphæddir í skatti. FP leggur seg eftir at keypa upp loyvir 

og hava teir eisini fylgt hesi strategi í Norra, og tað skuldi vísa seg at koma væl 

við. Tí tá teir raktu við kolvetni á Marialeiðini vildi norska almenna felagið 

Petoro keypa oljufeltið, tí tað hóskaði væl inn í teirra strategi. Afturfyri fekk 

FP lut í fýra framleiðandi feltum, so ein kann siga, at felagið veruliga skoraði 
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eru á Atlantsmótinum, 15 í Bretlandi og restin í Noregi. Upprunaliga var 
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virksemi í Føroyum, og tí hava tey verið noydd til at fara út um landoddarnar. 

Teir hava nærum 20 brunnar á leitiskránni og fara at bora 5 brunnar um árið 

fyri umleið 700 mill. kr. Tað hevur riggað væl at fáa fígging til allar 

brunnarnar. Felagið er eisini væl fyri fíggjarliga, hevur 700 mill. kr. á bók. 
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hava vit ikki funnið sokallað reservoirgrót tvs. tað, sum skal til fyri at 
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tað ikki tá so mugu vit seta okkara álit á 9. brunnin í 2013 og kanska aðrar 
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boraðir í Føroyum, hevur FP verið við í teimum 4 og hevur gjørt íløgur uppá 
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