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Glotti av vón í oljuleitingini í Grønlandi

Hóast mongu seinastu fráboðaninar frá skotska oljufelagnum Cairn Energy 

um oljuleitingina í Grønlandi hava verið heldur neiligar, so eru ikki allar súðir 

syftar enn. Altjóða oljublaðið Upstream skrivar á heimasíðu síni, at enn er ein 

glotti av vón í oljuleitingini við Grønland. Orsøkin til hesa seinastu útsøgnina 

er úrslitið av tí seinastu boringini, har boripallurin Leiv Eiriksson hevur rakt við 

góðan goymslusand (reservoir sand, red) við olju og gassi í. Kortini benda 

fyrstu royndirnar á, at talan neyvan er um eitt lønandi fund. Cair sigur tó, at 

úrslitið er áhugavert fyri víðari leitingina . Brunnurin, sum er Atamik blokkurin 

á Suður Ungava leiðini 200 kilometrar frá Nuuk og á 900 metra dýpi, er enn 

ikki komin niður á endaliga dýpið. Hetta arbeiðið verður gjørt komandi 

vikurnar. Enn ein brunnur, boraður av boriskipinum Ocean Rig Corcovado, 

kom fram á minni nøgdir av kolvetni á 4847 metra dýpi sigur Cairn í eini 

almennari fráboðan til virðisbrævamarknaðin. Í løtuni verða kanningar 

gjørdar í brunninum, sum liggur 180 kilometrar frá Nuuk. Boringin er tann 

fimta í eini røð, sum Cairn hevur staðið fyri í Grønlandi í ár. Analytikarar frá 

ráðgevarafyritøkuni Jefferies International siga um boringarnar hjá Cairn í ár, 

at hóast úrslitini ikki eru endalig, so bendir nógv á, talan er ikki um lønandi 

fund í nøkrum av brunnunum. Kortini verður mett, at tað er gott fyri 

leitingina, at funnin er goymsla og goymslusandur í einum av brunnunum. 

Hetta kann hava við sær, at tað fer at eydnast Cairn, sum higartil hevur verið 

einsamalt um alla milliardaíløguna í Grønlandi, at fáa okkurt annað felag at 

vera við í enn eini røð av boringum komandi árini. Aðrir viðmerkjarar halda 

tað vera sera áhugavert fyri framtíðar leiting í Grønlandi, at ein av 

boringunum hevur víst, at har eru goymslur og goymslusandur í 

undirgrundini, hóast talan ikki verður um eitt veruligt fund. Hetta er nevniliga 

fyrtu ferð, at komið er fram á goymslusand í góðum kvaliteti. Í fráboðan síni 

sigur Cairn, at felagið framhaldandi heldur møguleikarnar í Grønlandi vera 

lovandi og fer tí at halda fram við leitingini. Eftir at hava borað átta av 

tilsamans 14 brunnum í Grønlandi hevur Cairn fingið eina rúgvu av týðandi 

vitan og upplýsingum um grønlendsku undirgrundina, sum felagið fer at 

brúka í víðari leitingini í Grønlandi.
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