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Faroe Petroleum væl ílatið til framtíðina

Føroyska oljufelagið Faroe Petroleum tykist sera væl ílatið til framtíðina, um 

vit skulu døma eftir seinastu fráboðanini frá felagnum. Við sínum 40 

starvfólkum og eini ørgrynnu av leitiloyvum serstakliga í bretskum og 

norskum øki hevur felagið sett seglini - og við góðum undanvindi, sum ikki 

minst stavar frá dugnaligum handilsskapi og hepni, gongur felagið eini 

spennandi framtíð á møti við bæði vaksandi framleiðslu og fleiri nýggjum 

boringum. Atlantsmótið Felagið er eitt av teimum mest virknu á 

Atlantsmótinum, her serstakliga vestan fyri Hetland, har tað er við í fleiri 

áhugaverdum fundum og verður eisini við í komandi boringum, sum 

oljuheimurin hevur stórar vónir til, eitt nú fyrsta brunnin hjá BP á djúpum 

vatni síðani óhappið í Meksikanska flógvanum. Talan er um North Uist 

brunnin, ið liggur nær føroyska markinum. Her er føroyska oljufelagið 

partnari. Og longur eystari hevur Faroe Petrolum gjørt gassfund, sum kunnu 

fáa stóran týdning í framtíðini. Men størsta gjøgnumbrotið hjá felagnum var, 

tá tað fekk norska oljurisan Petoro á húkin. Faroe Petroleum var partur av 

Mariubrunnunum í norskum øki, sum visti seg at vera eitt nýtt og fyri Petoro 

áhugavert fund, tí tað passaði inn í porteføljuna hjá almenna norska 

felagnum, sum eigur fleiri framleiðandi loyvi í grannalagnum. Skjótt varð áfast 

millum norska oljurisan og føroyska dvørgin. Petoro beyð sær at keypa partin 

hjá Faroe í Mariufundinum, og afturfyri skuldi føroyska felagið fáa ognir hjá 

Petoro í fleiri framleiðandi feltum í Norðsjónum, ein handil, sum straks gav 

felagnum eina framleiðslu uppá einar 8000 tunnur um dagin. Við hesum 

handli, sum oljufólk siga er eindømi, sleppur Faroe so eisini undan at vera 

partur í eini kostnaðarmiklari útbygging. Aftrat hesum kemur, at ognirnar 

Faroe hevur fingið frá Petoro goyma nógv meira olju enn mett, so hetta 

hevur sanniliga verið ein góður fongur hjá Faroe Petroleum. Kelda í altjóða 

oljuverðini, sum oljan.fo hevur tosað við, at sigur, at hesin handilin er eitt 

scoop fyri føroyska oljufelagið, tí hetta er fyrstu ferð, at almenna norska 

felagið hevur tikið slíkt stig. Sí niðanfyri fullfíggjaðu freáboðanina frá Faroe 

Petroleum -  Faroe Petroleum boðar frá einari rakstrarligari dagføring, eftir at 

umbýtishandilin við Petoro nú er avgreiddur. Handilin ber við sær, at 

ognarparturin hjá Faroe Petroleum í Maria fundinum er býttur um við olju- 

og gassframleiðslueindir hjá Petoro í Noregi. Petoro er alment felag, ið 

umsitur kolvetnisognir hjá norsku stjórnini. Samandráttur Avtalan við Petoro 

førir við sær at -  Metta oljugoymslan á framleiðandi feltunum var 14.2 mió. 

tunnur av olju og gassi tann 1. januar 2011. Mett verður eisini, at 

oljugoymslan er hækkað meiri enn hvat framleitt hevur verið í 2011 

Miðalframleiðslan fyri 2011 er mett at verða umleið 7.600 tunnur av olju og 

gassi um dagin Felagið sleppur, við umbýtishandlinum, undan eini íløgu uppá 

yvir kr. 2.1 mia. til Mariu útbyggingina Við tøkum peningi, positivum 

peningarensli og lánsavtalum er Faroe Petrolum ført fyri at fíggja ágrýtnu 

leitiætlan felagsins og íløgur á framleiðslueindum Á Fulla fundinum á 

Atlandsmótinum er staðfest, at oljugóðskan er góð, og harvið eru vánirnar 

fyri Freya fundinum á sama loyvi eisini batnaðar. Sostatt kann verkætlanin 

førast víðari til næsta stig, ið fevnir um at kanna felags 

útbyggingarmøguleikarnar fyri fundini Petoro umbýtishandilin 

Umbýtishandilin við Petoro var endaliga avgreiddur 1. desembur. Avtalan, ið 

hevur gildi frá 1. januar 2011, fevnir um olju- og gassognir hjá báðum 

feløgunum, ið verða umbýttar. Hjá Petoro er talan um framleiðsluognirnar 

Brage, Hyme, Njord, Ringhorne East og Jotun, og hjá Faroe er talan um Maria 

fundið. Tað er ongin keypsupphædd ímillum feløgini; men ein 

peningaútjavnan fer fram, soleiðis at Faroe Petroleum fær ágóðan av søluni 

av Petoro framleiðsluni frá 1. januar fram til 30. novembur 2011. Metta 

oljugoymslan av Petoro ognunum varð, av óhefta serfrøðingafelagnum 

Senergy, roknað til at vera 14.2 mió. tunnir av olju og gassi tann 1. januar 

2011. Eisini verður mett, at oljugoymslan er hækkað ígjøgnum 2011, og at 

økingin er størri enn framleiðslan í sama tíðarskeiði. Framleiðslan frá Petoro 

ognunum er mett til at verða 7.600 tunnur av olju og gassi um dagin í 2011. 

Dagføring av framleiðslu felagsins Framleiðslan frá Petoro ognunum er mett 

til at verða 7.600 tunnur av olju og gassi um dagin, meðan framleiðslan frá 

øðrum framleiðslueindum hjá felagnum er mett til verða 2.500 tunnur av olju 

og gassi um dagin. Felagið roknar við, at framleiðslan fyri 2012 fer at liggja 

ímillum 6.000 til 8.000 tunnur av olju og gassi um dagin. Minkingin kemst av 

minni framleiðslu frá Njord, har umvælingar og endurnýggingar verða 

gjørdar. Arbeiðið heldur fram í 2012, og førir við sær, at framleiðslan verður 

steðgað inntil umvælingin er liðug. Eisini førir arbeiðið við útbyggingini av 

Hyme (Faroe 7.5%) við sær, at øll framleiðslan frá Njord verður steðgað í 3 

mánaðar, meðan Hyme verður bundin í Njord. Sostatt verður framleiðslan frá 

Njord lægri enn áður væntað í 2012; men í 2013 verður framleiðslan 

væntandi hægri, og afturat byrjar framleiðslan frá Hyme í 2013. Freya og Fulla 

dagføring Tann 24. august boðaði Faroe Petroleum frá einum oljufundi á 

Atlantsmótinum í brunni 206/5a-3, ið varð boraður á Fulla leitimiðinum, nær 

við Freya fundið á loyvi P.1161. Felagið eigur 50% og er fyristøðufelag á 

loyvinum. Kanningar frá tilfarinum úr brunninum staðfesta, at góðskan av 

oljuni er í betra endanum av tí, sum mett varð áðrenn boringina, meðan 

nøgdin í oljugoymsluni er minni enn væntað. Kanningarnar staðfesta, at 

góðskan á oljuni er tann sama sum á stóru Clair oljukelduni, ið liggur 31 km. 

burturi. Faroe Petroleum hevur gjørt eina eftirmeting av loyvinum, sum 

bendir á, at tað eru 166 mió. tunnur av olju í fundinum, við 15% til 25% 

úrtøku. Meginparturin av hesum er í Freya fundinum. Komandi verkætlanin 

fyri loyvið er at skjóta 3D seismik fyri at finna rætta staðið at bora ein 

framleiðslubrunn, og at meta meiri nágreiniliga um, hvussu stór oljugoymslan 

er, eins og at gera eina útbyggingarverkætlan. Graham Stewart, forstjóri -  

Felagið er sera fegið um at umbýtishandilin er avgreiddur. Handilin merkir, at 

innan 18 mánaðar frá tí at Maria fundið varð gjørt, er tað nú býtt um við 

týðandi framleiðslu og inntøkur frá feltum, har Statoil og ExxonMobil eru 

fyristøðufeløg. Petoro avtalan økir um peningarenslið og lánimøguleikarnar, 

og er í tráð við strategi felagsins og hjálpir at fíggja leiti- og 

útbyggingarverkætlanina hjá felagnum. Í løtuni verða Butch og T-Rex 

brunnarnir boraðir í Noregi, og dagføringar verða givnar, tá hesar eru tøkar. 

Felagið ger klárt til eina sera virkna 2012 leitiverkætlan. Forstjórin í Faroe 

Petroleum, Graham Stewart saman við føroyska stjóranum Nils 

Sørensen.Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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Føroyska oljufelagið Faroe Petroleum tykist sera væl ílatið til framtíðina, um 

vit skulu døma eftir seinastu fráboðanini frá felagnum. Við sínum 40 

starvfólkum og eini ørgrynnu av leitiloyvum serstakliga í bretskum og 

norskum øki hevur felagið sett seglini - og við góðum undanvindi, sum ikki 

minst stavar frá dugnaligum handilsskapi og hepni, gongur felagið eini 

spennandi framtíð á møti við bæði vaksandi framleiðslu og fleiri nýggjum 

boringum. Atlantsmótið Felagið er eitt av teimum mest virknu á 

Atlantsmótinum, her serstakliga vestan fyri Hetland, har tað er við í fleiri 

áhugaverdum fundum og verður eisini við í komandi boringum, sum 

oljuheimurin hevur stórar vónir til, eitt nú fyrsta brunnin hjá BP á djúpum 

vatni síðani óhappið í Meksikanska flógvanum. Talan er um North Uist 

brunnin, ið liggur nær føroyska markinum. Her er føroyska oljufelagið 

partnari. Og longur eystari hevur Faroe Petrolum gjørt gassfund, sum kunnu 

fáa stóran týdning í framtíðini. Men størsta gjøgnumbrotið hjá felagnum var, 

tá tað fekk norska oljurisan Petoro á húkin. Faroe Petroleum var partur av 

Mariubrunnunum í norskum øki, sum visti seg at vera eitt nýtt og fyri Petoro 

áhugavert fund, tí tað passaði inn í porteføljuna hjá almenna norska 

felagnum, sum eigur fleiri framleiðandi loyvi í grannalagnum. Skjótt varð áfast 

millum norska oljurisan og føroyska dvørgin. Petoro beyð sær at keypa partin 

hjá Faroe í Mariufundinum, og afturfyri skuldi føroyska felagið fáa ognir hjá 

Petoro í fleiri framleiðandi feltum í Norðsjónum, ein handil, sum straks gav 

felagnum eina framleiðslu uppá einar 8000 tunnur um dagin. Við hesum 

handli, sum oljufólk siga er eindømi, sleppur Faroe so eisini undan at vera 

partur í eini kostnaðarmiklari útbygging. Aftrat hesum kemur, at ognirnar 

Faroe hevur fingið frá Petoro goyma nógv meira olju enn mett, so hetta 

hevur sanniliga verið ein góður fongur hjá Faroe Petroleum. Kelda í altjóða 

oljuverðini, sum oljan.fo hevur tosað við, at sigur, at hesin handilin er eitt 

scoop fyri føroyska oljufelagið, tí hetta er fyrstu ferð, at almenna norska 

felagið hevur tikið slíkt stig. Sí niðanfyri fullfíggjaðu freáboðanina frá Faroe 

Petroleum -  Faroe Petroleum boðar frá einari rakstrarligari dagføring, eftir at 

umbýtishandilin við Petoro nú er avgreiddur. Handilin ber við sær, at 

ognarparturin hjá Faroe Petroleum í Maria fundinum er býttur um við olju- 

og gassframleiðslueindir hjá Petoro í Noregi. Petoro er alment felag, ið 

umsitur kolvetnisognir hjá norsku stjórnini. Samandráttur Avtalan við Petoro 

førir við sær at -  Metta oljugoymslan á framleiðandi feltunum var 14.2 mió. 

tunnur av olju og gassi tann 1. januar 2011. Mett verður eisini, at 

oljugoymslan er hækkað meiri enn hvat framleitt hevur verið í 2011 

Miðalframleiðslan fyri 2011 er mett at verða umleið 7.600 tunnur av olju og 

gassi um dagin Felagið sleppur, við umbýtishandlinum, undan eini íløgu uppá 

yvir kr. 2.1 mia. til Mariu útbyggingina Við tøkum peningi, positivum 

peningarensli og lánsavtalum er Faroe Petrolum ført fyri at fíggja ágrýtnu 

leitiætlan felagsins og íløgur á framleiðslueindum Á Fulla fundinum á 

Atlandsmótinum er staðfest, at oljugóðskan er góð, og harvið eru vánirnar 

fyri Freya fundinum á sama loyvi eisini batnaðar. Sostatt kann verkætlanin 

førast víðari til næsta stig, ið fevnir um at kanna felags 

útbyggingarmøguleikarnar fyri fundini Petoro umbýtishandilin 

Umbýtishandilin við Petoro var endaliga avgreiddur 1. desembur. Avtalan, ið 

hevur gildi frá 1. januar 2011, fevnir um olju- og gassognir hjá báðum 

feløgunum, ið verða umbýttar. Hjá Petoro er talan um framleiðsluognirnar 

Brage, Hyme, Njord, Ringhorne East og Jotun, og hjá Faroe er talan um Maria 

fundið. Tað er ongin keypsupphædd ímillum feløgini; men ein 

peningaútjavnan fer fram, soleiðis at Faroe Petroleum fær ágóðan av søluni 

av Petoro framleiðsluni frá 1. januar fram til 30. novembur 2011. Metta 

oljugoymslan av Petoro ognunum varð, av óhefta serfrøðingafelagnum 

Senergy, roknað til at vera 14.2 mió. tunnir av olju og gassi tann 1. januar 

2011. Eisini verður mett, at oljugoymslan er hækkað ígjøgnum 2011, og at 

økingin er størri enn framleiðslan í sama tíðarskeiði. Framleiðslan frá Petoro 

ognunum er mett til at verða 7.600 tunnur av olju og gassi um dagin í 2011. 

Dagføring av framleiðslu felagsins Framleiðslan frá Petoro ognunum er mett 

til at verða 7.600 tunnur av olju og gassi um dagin, meðan framleiðslan frá 

øðrum framleiðslueindum hjá felagnum er mett til verða 2.500 tunnur av olju 

og gassi um dagin. Felagið roknar við, at framleiðslan fyri 2012 fer at liggja 

ímillum 6.000 til 8.000 tunnur av olju og gassi um dagin. Minkingin kemst av 

minni framleiðslu frá Njord, har umvælingar og endurnýggingar verða 

gjørdar. Arbeiðið heldur fram í 2012, og førir við sær, at framleiðslan verður 

steðgað inntil umvælingin er liðug. Eisini førir arbeiðið við útbyggingini av 

Hyme (Faroe 7.5%) við sær, at øll framleiðslan frá Njord verður steðgað í 3 

mánaðar, meðan Hyme verður bundin í Njord. Sostatt verður framleiðslan frá 

Njord lægri enn áður væntað í 2012; men í 2013 verður framleiðslan 

væntandi hægri, og afturat byrjar framleiðslan frá Hyme í 2013. Freya og Fulla 

dagføring Tann 24. august boðaði Faroe Petroleum frá einum oljufundi á 

Atlantsmótinum í brunni 206/5a-3, ið varð boraður á Fulla leitimiðinum, nær 

við Freya fundið á loyvi P.1161. Felagið eigur 50% og er fyristøðufelag á 

loyvinum. Kanningar frá tilfarinum úr brunninum staðfesta, at góðskan av 

oljuni er í betra endanum av tí, sum mett varð áðrenn boringina, meðan 

nøgdin í oljugoymsluni er minni enn væntað. Kanningarnar staðfesta, at 

góðskan á oljuni er tann sama sum á stóru Clair oljukelduni, ið liggur 31 km. 

burturi. Faroe Petroleum hevur gjørt eina eftirmeting av loyvinum, sum 

bendir á, at tað eru 166 mió. tunnur av olju í fundinum, við 15% til 25% 

úrtøku. Meginparturin av hesum er í Freya fundinum. Komandi verkætlanin 

fyri loyvið er at skjóta 3D seismik fyri at finna rætta staðið at bora ein 

framleiðslubrunn, og at meta meiri nágreiniliga um, hvussu stór oljugoymslan 

er, eins og at gera eina útbyggingarverkætlan. Graham Stewart, forstjóri -  

Felagið er sera fegið um at umbýtishandilin er avgreiddur. Handilin merkir, at 

innan 18 mánaðar frá tí at Maria fundið varð gjørt, er tað nú býtt um við 

týðandi framleiðslu og inntøkur frá feltum, har Statoil og ExxonMobil eru 

fyristøðufeløg. Petoro avtalan økir um peningarenslið og lánimøguleikarnar, 

og er í tráð við strategi felagsins og hjálpir at fíggja leiti- og 

útbyggingarverkætlanina hjá felagnum. Í løtuni verða Butch og T-Rex 

brunnarnir boraðir í Noregi, og dagføringar verða givnar, tá hesar eru tøkar. 

Felagið ger klárt til eina sera virkna 2012 leitiverkætlan. Forstjórin í Faroe 

Petroleum, Graham Stewart saman við føroyska stjóranum Nils 

Sørensen.Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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økingin er størri enn framleiðslan í sama tíðarskeiði. Framleiðslan frá Petoro 

ognunum er mett til at verða 7.600 tunnur av olju og gassi um dagin í 2011. 

Dagføring av framleiðslu felagsins Framleiðslan frá Petoro ognunum er mett 

til at verða 7.600 tunnur av olju og gassi um dagin, meðan framleiðslan frá 

øðrum framleiðslueindum hjá felagnum er mett til verða 2.500 tunnur av olju 

og gassi um dagin. Felagið roknar við, at framleiðslan fyri 2012 fer at liggja 

ímillum 6.000 til 8.000 tunnur av olju og gassi um dagin. Minkingin kemst av 

minni framleiðslu frá Njord, har umvælingar og endurnýggingar verða 

gjørdar. Arbeiðið heldur fram í 2012, og førir við sær, at framleiðslan verður 

steðgað inntil umvælingin er liðug. Eisini førir arbeiðið við útbyggingini av 

Hyme (Faroe 7.5%) við sær, at øll framleiðslan frá Njord verður steðgað í 3 

mánaðar, meðan Hyme verður bundin í Njord. Sostatt verður framleiðslan frá 

Njord lægri enn áður væntað í 2012; men í 2013 verður framleiðslan 

væntandi hægri, og afturat byrjar framleiðslan frá Hyme í 2013. Freya og Fulla 

dagføring Tann 24. august boðaði Faroe Petroleum frá einum oljufundi á 

Atlantsmótinum í brunni 206/5a-3, ið varð boraður á Fulla leitimiðinum, nær 

við Freya fundið á loyvi P.1161. Felagið eigur 50% og er fyristøðufelag á 

loyvinum. Kanningar frá tilfarinum úr brunninum staðfesta, at góðskan av 

oljuni er í betra endanum av tí, sum mett varð áðrenn boringina, meðan 

nøgdin í oljugoymsluni er minni enn væntað. Kanningarnar staðfesta, at 

góðskan á oljuni er tann sama sum á stóru Clair oljukelduni, ið liggur 31 km. 

burturi. Faroe Petroleum hevur gjørt eina eftirmeting av loyvinum, sum 

bendir á, at tað eru 166 mió. tunnur av olju í fundinum, við 15% til 25% 

úrtøku. Meginparturin av hesum er í Freya fundinum. Komandi verkætlanin 

fyri loyvið er at skjóta 3D seismik fyri at finna rætta staðið at bora ein 

framleiðslubrunn, og at meta meiri nágreiniliga um, hvussu stór oljugoymslan 

er, eins og at gera eina útbyggingarverkætlan. Graham Stewart, forstjóri -  

Felagið er sera fegið um at umbýtishandilin er avgreiddur. Handilin merkir, at 

innan 18 mánaðar frá tí at Maria fundið varð gjørt, er tað nú býtt um við 

týðandi framleiðslu og inntøkur frá feltum, har Statoil og ExxonMobil eru 

fyristøðufeløg. Petoro avtalan økir um peningarenslið og lánimøguleikarnar, 

og er í tráð við strategi felagsins og hjálpir at fíggja leiti- og 

útbyggingarverkætlanina hjá felagnum. Í løtuni verða Butch og T-Rex 

brunnarnir boraðir í Noregi, og dagføringar verða givnar, tá hesar eru tøkar. 

Felagið ger klárt til eina sera virkna 2012 leitiverkætlan. Forstjórin í Faroe 

Petroleum, Graham Stewart saman við føroyska stjóranum Nils 

Sørensen.Myndatøka oljan.fo/Jan Müller


