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Atlantic Petroleum 5 leitiloyvi í Bretlandi
Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum hevur fingið fimm nýggj leitiloyvi á
bretska landgrunninum. Bretska orkumálaráðið DECC kunngjørdi í gjár, at tað
hevur latið tilsamans 44 nýggj leitiloyvi í 26. útbjóðingini. Hesi loyvi eru bæði í
syðra og norðara parti av Norðsjónum umframt vestan fyri Hetland. Loyvini
hjá Atlantic Petroleum (AP) liggja øll í syðra partinum av Norðsjónum og er
tað dótturfelagið hjá AP, Volantis, sum stendur fyri loyvunum. Føroyska
felagið keypti Volantis fyrr í ár fyri m.a. at kunna fáa fatur á fleiri leitiloyvum,
so her hevur strategiin hjá felagnum riggað. Ben Arabo, stjóri sigur við
oljan.fo, at tey eru sera væl nøgd við at fáa fimm nýggj leitiloyvi, tí hetta fer
at leggja til langtíðar strategiina hjá felagnum. Neyðugt er at kunna seta við
uppá longri sikt nýggj loyvi, sum vónandi kunnu bera framleiðslu við sær og
harvið økja um framleiðsluna og goymslurnar. Góður endi á árinum Ben
Arabo segði annars við Útvarp Føroya á middegi, at hetta er ein sera góður
endi fyri felagið her við árslok. Árið hevur sum heild verið gott fyri felagið, ikki
minst takka verið høgum oljuprísum men eisini tí felagið hevur verið meira
virkið fyri at útvega sær nýggj leitiloyvi. Her hevur keypið av bretska
oljufelagnum Volantis alstóran týdning, tí umframt leitiloyvi hevur AP eisini
fingið skrivstovu við fleiri royndum oljufólkum í London. Av teimum fimm
loyvunum hevur Volantis (AP) fingið tillutað tey tvey burturav, meðan hini trý
eru saman við øðrum feløgum, Centrica, GDF og Serika. Í hesum loyvum eigur
AP 10% . Ben Arabo sigur við Útvarpið, at vónirnar fyri at gera fund í trimum
av loyvunum eru góðar. AP eigur so 100% í tveimum loyvum. Her er Volantis
fyristøðufelag og fer nú til tekniborðið at finna fram til, hvørjar kanningar
skulu gerast á loyvunum. Her verður helst talan um 2 D seismikk. AP hevur
ikki bundið seg til at bora brunnar, so talan verður um ein sera avmarkaðan
váða. Um so er at tað kemur so langt við hesum báðum loyvunum, so fer
felagið til ta tíð at taka støðu til, um tað skal selja seg úr loyvunum ella royna
at fáa onnur feløg inn at átaka sær part av váðanum í sambandi við møguligar
boringar. Volantis keypið Stjórin í Atlantic Petroleum er sum vera man fegin
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um seinastu gongdina hjá felagnum, sum má sigast at hava verið so avgjørt
jalig. Tað var við beráddum huga, at vit keyptu Volantis, tí tað skuldi styrkja
um okkara støðu í Bretlandi. Úrslitið av 26. útbjóðing er bara ein staðfesting
av, at vit hava tikið eina rætta avgerð. Sambært Útvarpinum ætlar AP eisini at
luttaka í komandi 27. útbjóðingini á bretska landgrunninum, sum letur upp í
januar. Eisini er oljustjórin sera spentur um gongdina á føroyska
landgrunninum komandi ár. Hann sigur at umframt at luttaka í boringini á
Brugdan 2 leitimiðinum saman við Statoil og ExxonMobil fer felagið helst at
gera seismiskar kanningar í einum ella tveimum av tess loyvum á
landgrunninum eisini, saman við fyristøðufelagnum Valiant. Norra í huganum
Nú AP er virkið bæði í Føroyum og Bretlandi spurdi Útvarpið, um felagið ikki
eisini fer at flyta seg inn á norska landgrunnin. Til tað svarar Ben Arabo, at
hetta er enn ikki vorðið aktuelt, nú gáttin er sera høg. Í fyrilestri á
aðalfundinum hjá Føroya Skipara- og Navigatørfelag herfyri fekk Ben Arabo
eisini henda spurningin. Tá svaraði hann, at AP hevur við í síni framtíðar
strategi at gerast partur av leiting á norskum øki, men hetta krevur bæði orku
og fyrireiking. Norskir myndugleikar seta nevniliga rættiliga strong krøv til
nýggj feløg, sum vilja leita á landgrunninum. Mynd - Ben Arabo, stjóri í
Atlantic Petroleum á aðalfundi í Skipara- og Navigatørfelagnum - "Gáttin at
gerast partur av oljuleiting í Norra er sera høg, Men vit arbeiða við tí eisini í
framtíðini. Á skrivstovuni hjá AP í London. Við í keypinum av Volantis fylgdu
eisini fleiri av starvsfólkunum. Myndatøka - oljan.fo/Jan Müller

