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Faroe Petroleum virðisløn í Norra

Nú um dagarnar fekk føroyska oljufelagið Faroe Petroleum eina virðisløn fyri 

bestu handilsligu menningarverkætlanina í Noregi í fjør og er tað ein 

viðurkenning av strategiini hjá felagnum við einum triðja beini á norska 

landgrunninum. Frammanundan er felagið virkið í Føroyum og Bretlandi. 

Avtala við Petoro Herfyri gjørdu føroyska oljufelagið Faroe Petroleum og 

almenna norska oljufelagið Petoro eina avtalu um at skifta um loyvi á norska 

landgrunninum, ein avtala, sum vakti stóran ans í oljuverðini, tí almenna 

norska felagið hevur ongantíð áður í 12 ára gomlu søgu síni gjørt ein líknandi 

sáttmála við privat oljufelag. Henda avtalan, sum gav Faroe Petroleum eina 

framleiðslu uppá nærum 10.000 tunnur um dagin og slapp felagnum undan 

at fara undir kostnaðarmikla boriætlan á Marialoyvinum, setir nú aftur tær 

stóru yvirskriftirnar í oljuumhvørvinum. Marknaðardeildirnar hjá Faroe 

Petroleum og Petoro hava nevniliga vunnið árligu virðislønina fyri hesa bestu 

handilsavtaluna í Noregi í fjør og mest sermerktu nakrantíð. Hon kom í lag 

eftir, at Faroe Petroleum gjørdi eitt stórt fund í Marialoyvinum tætt upp at 

loyvum, har norska Petoro varð virkið. Eitt umbýti við Faroe Petroleum 

passaði væl til strategiina hjá norska felagnum. Marialoyvið varð latið Petoro 

og afturfyri fekk Faroe Petroleum eigaraskapin til trý framleiðandi felt í 

Norðsjónum. Haraftat slepp Faroe Petroleum undan at skula brúka nógva 

orku og pengar til eina kostnaðarmikla boriætlan. Samstarvið millum tey 

bæði feløgini heldur nú eisini fram í Barentshavinum, har tey eru við í einum 

leitiloyvi. Um tann sannroynd, at bæði feløgini eru grannar í Stavanger hevur 

havt týdning fyri samstarvið, skal ikki gitast um her. Men tað persónliga 

sambandið kann eisini hava týdning í oljuvinnuni. Ida Verland Virðislønin 

Business Developer Prize in Norway fyri leiting og framleiðslu varð handað 

Idu Verland frá Faroe Petroleum og Tor Skjærpe frá Petoro. Ida er business 

development manager hjá Faroe Petroleum í Norra. Millum 

kappingarneytarnar til prísin vóru so kend og stór feløg sum Statoil og 

Centrica. Henda virðisløn kann ein av røttum siga, er eisini ein staðfesting av 

tí týdningi, sum føroyska oljufelagið hevur í norskum leitihøpi. Felagið er eftir 

bert fáum árum vorðið kent sum eitt vaksandi og virkið oljufelag í Noregi, eitt 

felag, sum traðkaði barnaskógvarnar í Føroyum fyri meira enn 10 árum síðani 

og sum miðvíst menti seg og førkaði seg út í bretska partin av Norðsjónum og 

seinni eisini til tann norska partin. Eygleiðarar, sum oljan.fo hevur tosað við, 

vilja vera við, at avalan, sum Faroe Petroleum gjørdi við Petoro verður nevnt 

ein tann besta í nýggju norsku oljusøguni. Tað er eisini tann fyrsta avtalan 

Petoro hevur gjøgnumført í 12 ár, og tann allar fyrsti swap dealur hjá teimum. 

Onnur feløg hava roynt at handla við Petoro í nógv ár uttan úrslit. Petoro er 

so heldur eingin dvørgur í oljuhøpi. Fyritøkan framleiðir 1.2 millónir tunnur 

um dagin. Miðvís strategi Nils Sørensen, stjóri hjá Faroe Petroleum var ein 

teirra, sum í 2006 legði lunnar undir virkseminum hjá felagnum í Norra. 

Luttøka í leiting og framleiðslu á norska landgrunninum setir sera stór krøv til 

oljufeløg. Nils Sørensen sigur við oljan.fo, at felagið hevur alla tíðina lagt seg 

eftir at menna seg og hava fleiri bein at standa á. Fyrst var tað Føroyar, síðani 

Bretland og triðja beinið bleiv so Norra. Tað er týdningarmikið at kunna 

spjaða váðan. Gongur minni væl í einum øki, so kann tað ganga betri eina 

aðrastaðni. Tí er so umráðandi at fjøltátta sítt virksemi, strategiskt og 

geografiskt. Neyva fyrireikingararbeiðið hjá felagnum gav úrslit og varð Faroe 

Petroleum prekvalifiserað at vera við í leitiútbjóðingum í Noregi og setti í tí 

sambandi á stovn skrivstovu í Stavanger við nógvum fólkum. Tað var um tað 

mundið, at oljufelagið Talisman keypti upp Paladin Resources, men har fleiri 

av oddafólkunum og serfrøðingunum ikki ynsktu at fylgja við og nýtti Faroe 

Petroleum høvið til at seta hesi fólkini, sum so blivu kjarnin í komandi 

virkseminum hjá felagnum í Norra. Og tað hevur givið úrslit sigur Nils 

Sørensen. Herfyri varð felagið eisini góðkent sum fyristøðufelag, sum má 

metast sum eitt risastórt framstig sigur hann. Felagið fekk ikki færri enn sjey 

nýggj leitiloyvi í Norra. Hann vísir eisini á fyrimunirnar at arbeiða í norskum 

øki, tí tú fær afturrindaðar 78% av øllum útreiðslum í sambandi við leiting. 

Harafturímóti skal tú eisini rinda 78% í skatti, tá ella um tú finnur nakað og fer 

undir framleiðslu. Mynd -  Ida Veland, Faroe Petroleum og Tor Skjærpe, 

Petoro tóku ímóti virðislønini. John A. Olaisen, Carnegie og Arne 

Gulbrandsen, Rystad Energy, handaðu virðislønina. Nils Sørensen, stjóri hjá 

Faroe Petreolum menti norsku deildina hjá felagnum, her saman við Graham 

Steward, stjóra. Helge Hammer, stjóri hjá Faroe Petroleum í Norra.

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\166213\faroe_gullkronen.gif

http://www.oljan.fo/
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norska felagið hevur ongantíð áður í 12 ára gomlu søgu síni gjørt ein líknandi 
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og afturfyri fekk Faroe Petroleum eigaraskapin til trý framleiðandi felt í 

Norðsjónum. Haraftat slepp Faroe Petroleum undan at skula brúka nógva 
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Centrica. Henda virðisløn kann ein av røttum siga, er eisini ein staðfesting av 

tí týdningi, sum føroyska oljufelagið hevur í norskum leitihøpi. Felagið er eftir 

bert fáum árum vorðið kent sum eitt vaksandi og virkið oljufelag í Noregi, eitt 

felag, sum traðkaði barnaskógvarnar í Føroyum fyri meira enn 10 árum síðani 

og sum miðvíst menti seg og førkaði seg út í bretska partin av Norðsjónum og 

seinni eisini til tann norska partin. Eygleiðarar, sum oljan.fo hevur tosað við, 
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Onnur feløg hava roynt at handla við Petoro í nógv ár uttan úrslit. Petoro er 
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um dagin. Miðvís strategi Nils Sørensen, stjóri hjá Faroe Petroleum var ein 

teirra, sum í 2006 legði lunnar undir virkseminum hjá felagnum í Norra. 

Luttøka í leiting og framleiðslu á norska landgrunninum setir sera stór krøv til 

oljufeløg. Nils Sørensen sigur við oljan.fo, at felagið hevur alla tíðina lagt seg 

eftir at menna seg og hava fleiri bein at standa á. Fyrst var tað Føroyar, síðani 
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spjaða váðan. Gongur minni væl í einum øki, so kann tað ganga betri eina 
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virkseminum hjá felagnum í Norra. Og tað hevur givið úrslit sigur Nils 
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metast sum eitt risastórt framstig sigur hann. Felagið fekk ikki færri enn sjey 

nýggj leitiloyvi í Norra. Hann vísir eisini á fyrimunirnar at arbeiða í norskum 
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Harafturímóti skal tú eisini rinda 78% í skatti, tá ella um tú finnur nakað og fer 
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Petoro tóku ímóti virðislønini. John A. Olaisen, Carnegie og Arne 
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