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Statoil nú saman við Cairn í Grønlandi

Norska oljufelagið Statoil boðar í morgun frá, at tað hevur keypt seg inn í 

leitiloyvi hjá skotska oljufelagnum Cairn Energy í Vesturgrønlandi. Statoil 

eigur nú 30,6% av loyvinum í Baffinvíkini, sum Cairn fekk tillutað í 2010. Cairn 

heldur fram sum fyristøðufelag og varðveitir 56,8%, meðan Nunaoil, sum 

verður borið í leititíðini, varðveitir 12,5%. Pituloyvið liggur við síðuna av 

teimum báðum loyvunum, Anu og Napu, har Shell er fyristøðufelag, og har 

Statoil eigur ávikavist 20,1% og 14,8%. Rúni M. Hansen, frá Statoil, sum eisini 

hevur ábyrgdina av Grønlandi sigur við oljan.fo, at Statoil hevur nógvar 

royndir í arktiska økinum, og nýggja loyvið er enn ein týðandi partur av 

strategiini hjá Statoil í Arktis. Hann sær fram til eitt gott samstarv við bæði 

partnarar og myndugleikarnar í Grønlandi. Statoil er annars sera virkið bæði í 

Grønlandi og í Barentshavinum, har felagið hevur gjørd stór oljufund. Statoil 

hevur leingi víst Grønlandi ans og boraði ein brunn har í 1999. Statoil var eitt 

av feløgunum, sum fekk tilltutað leitiloyvi í Vesturgrønlandi í 2010. Haraftrat 

stóð felagið á odda fyri kjarnuroyndum, sum vórður tiknar í Eysturgrønlandi 

nøkur ár herfyri og verður millum feløgini, sum í framtíðini fara at vera partur 

av leitingini í hesum partinum av Grønlandi eisini. Cairn time out Tað var í 

farnu viku, at tíðindi fóru at ganga um, at Cairn Energy var við at finna sær ein 

partnara fyri harvið at minka um váðan, nú tað hevði borað fleiri brunnar í 

Grønlandi eftir stuttari tíð  uttan at gera nakað lønandi fund. Røddir vórðu 

eisini frammi um, at felagið, sum tá hevði brúkt 7 milliardir krónur til 

leitingina, heilt fór at taka seg úr Grønlandi. Nú er søgan so ein onnur. At 

Statoil hevur átikið sær so stóran part av loyvinum merkir, at Cairn verður 

verandi í Grønlandi. Felagið boðaði í vetur frá, at tað fór at taka time out í 

Grønlandi og brúka komandi árið til at tulka seismikk. Fyrsta leitiskeiðið 

gongur annars fram til 31. desember í 2014 og hevur felagið hildið allar 

treytirnar, sum sáttmálin við grønlendsku myndugleikarnar hevur við sær. 

Nýggja tulkingin av seismikkinum skal nú vera grundarlag undir avgerðini hjá 

báðum feløgum um at bora enn ein brunn. Sambært avtaluni við Cairn so fer 

Statoil at vera fyristøðufelag, um fund verður gjørt, og tað verður útbygt. 

Mynd -  Helge Lund, forstjóri í Statoil og Rúni M. Hansen, stjóri í Statoil hava 

alla orsøk til at fegnast, nú tað hevur eydnast felag teirra at keypa seg inn í 

leitiloyvi í Grønlandi. Mynd oljan.fo/Jan Müller
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