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Faroe Petroleum í Barentshavið at royna eydnuna

Føroyska oljufelagið Faroe Petrroleum, sum seinastu árini hevur víðkað sítt 

virksemi til at fevna um bæði Bretland og Norra er nú farið enn eitt stig víðari 

til at vera partur av leitingini í Arktis ella í hesum føri Barentshavinum. Tað 

verður við í eini boring har í næstum kom fram á móttøku, sum felagið 

skipaði fyri í London í gjár. Arktis er framtíðin fyri olju og gass Tá tað ræður 

um at finna kolvetni í framtíðina til at nøkta vaksandi tørvin á orku er arktiska 

økið STAÐIÐ. Her finnast heimsins enn fjaldu og størstu goymslur av olju og 

gassi. Men enn er lítið og einki gjørt fyri at finna hesar risastóru goymslur, og 

tí er neyðugt við at bora brunnar. Men tað er eisini greitt, at talan ert um 

sera váðafullar íløgur í hvussu er í byrjanini. Hetta segði ein av kendastu 

kolvetnisserfrøðingum í heiminum, amerikanski Donald Gautier á eini 

samkoma á donsku sendistovuni í London hóskvøldið. Tað var føroyska 

oljufelagið Faroe Petroleum, sum tók stig til móttøkuna og er hetta triðju ferð 

seinastu fimm árini, at oljufelagið stendur fyri slíkum tiltaki. Til móttøkuna 

vórðu meira enn 100 umboð fyri altjóða oljuheimin, fíggingarheimin oo. Eisini 

úr Føroyum vóru fólk við, teirra millum stjórarnir í Faroe Petroleum, Atlantic 

Petroleum, Statoil Exploration í Føroyum og Supply Service. Føroyski 

sendiharrin í London varð eisini tilsteðar og beyð gestunum vælkomnum 

saman við danska sendiharranum. Oljan.fo var eisini við til tiltakið, sum kann 

sigast at vera ein góð marknaðarføring av føroyskum oljuáhugamálum og 

Føroyum sum heild. Nógv fokus er í hesum tíðum á stóru og nógvu olju- og 

gassfundinum vestan fyri Hetland og tætt upp at føroyska markinum. Oljan 

nærkast miðlinjumarkinum við nógvari ferð. Í hesum sambandi verður 

týsdagin sett hol á eina stóra ráðstevnu í London, sum nettupp umrøður økini 

vestan fyri Hetland og framtíðar møguleikarnar har. Eisini stjórin í Faroe 

Petroleum, Graham Steward hevði framløgu og greiddi hann frá menningini 

av felagnum, frá tí at tað sá dagsins ljós fyri góðum 12 árum síðani. Frá 

nøkrum fáum loyvum og fáum fólkum í Føroyum er fyritøkan vaksin til at eiga 

lut í 45 loyvum í trimum londum og til at fevna um umleið 40 fólkum. Eftir 

fundin spurdi oljan.fo Graham Steward, hvat hann helt kom burtur úr -  Eg 

haldi tað var sera áhugavert at hoyra um framtíðar møguleikarnar í Arktis frá 

einum manni, sum hevur brúkt stóran part av sínum lívi til nettupp at arbeiða 

við Arktis. Hesi mongu týðandi fólkini í vinnulívinum í London fingu her eina 

sera kvalifiseraða framløgu, og vónandi fer hetta kanska í framtíðini eisini at 

skapa áhuga fyri Føroyaøkinum, sum oftani verður umrøtt sum ein partur av 

Arktiska og Norðuratlantiska økinum. Graham Steward dylur ikki fyri, at eitt 

av endamálunum við slíku tiltaki er at skapa áhuga rundan um Faroe 

Petroleum og átti hetta eisini at verið gott fyri teir føroyingar, sum eru 

áhugaðir í felagnum. Vit hava loyvi í arktiska økinum eitt nú í 

Barentshavinum, har vit fara at bora skjótt. Vit fylgja eisini gongdini í 

Grønlandi eins og vit framhaldandi trúgva uppá, at olja verður funnin í 

Føroyum, og felagið fer so at halda fram við sínum virksemi í bretskum og 

norsku øki. Mynd -  Graham Stewart og Nils Sørensen stjórar í Faroe 

Petroleum og føroyski sendiharrin í London, Jóannes V. Hansen saman við 

Donald Gautier, ein av størstu serfrøðingium í arktiska økinum. Mynd 

oljan.fo/Jan Müller

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\153971\img_2014.jpg

http://www.oljan.fo/


Føroyska oljufelagið Faroe Petrroleum, sum seinastu árini hevur víðkað sítt 
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