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Valiant keypir partar av Rocksource

Valiant Petroleum, sum í fjør keypti norska oljufelagið Sagex og harvið tók 

yvir trý loyvi á føroyska landgrunninum, er nú við at keypa seg inn í øll loyvini 

hjá oljufelagnum Rocksource á norska landgrunninum. Keyp og søla Ein 

týðandi partur av altjóða oljuvirksemi er søla og keyp av ognum og loyvum. Í 

fjør keypti føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum bretska oljufelagið Volantis 

og fekk harvið atgongd til nógv leitiloyvi í bretska partinum av Norðsjónum. 

Nú kunnger so ein gamal kenningur frá føroysku oljuleitingini, Valiant 

Petroleum, at tað hevur bjóðað uppá ognir hjá oljufelagnum Rocksource í 

øllum tess loyvum á norska landgrunninum fyri umleið 100 mill. kr. Valiant er 

felagið, sum herfyri keypti upp Sagex Petroleum, sum átti trý leitiloyvi á 

føroyska landgrunninum. Hesi eru nú ogn hjá Valiant, sum herfyri eisini fekk 

tillutað leiklutin sum fyristøðufelag á norska landgrunninum. Nú er felagið so 

farið eitt stig víðari og er við at keypa seg inn í Rocksource. Valiant hevur í dag 

tvey loyvi á føroyska landgrunninum, 013 og 014. Tað hevur nýliga latið 

innaftur loyvi 015. Felagið er fyristøðufelag í báðum loyvunum, eigur 

einsamalt 100% í einum loyvi og 60% í hinum, har Atlantic Petroleum eigur 

40%. Oljan.fo skilur, at Valiant fer at skjóta seismikk á landgrunninum í 

summar. Við at keypa partar av Rocksource eigur Valiant lut í 12 loyvum á 

norska landgrunninum. Felagið hevur eisini 13% lut í stóra gassfundinum 

Norvarg, sum varð gjørt í Barentshavinum í 2011. Felagið hevur so í 

kvittanum at bora tríggjar brunnar á norska landgrunninum í 2013, 

harímillum ein avmarkingarbrunn á Norvargleiðini. Boripallurin Leiv Eirikson 

skal standa fyri hesi boringini. Peter Buchanan, stjóri í Valiant sigur -  Norra 

umboðar ein týðandi part av okkara framtíðar virksemi, og vit eru fegnir um, 

at vit so stutt eftir at hava keypt Sagex kunnu byggja víðari á hetta støðið. 

Keypið av pørtum hjá Rocksource gevur okkum nýggjar møguleikar saman við 

frálíkum fyristøðufeløgum. Oddamaðurin fyri leitivirkseminum hjá Valiant er 

ein gamal kenningur frá leiting við Føroyar, Terje Hagevang, sum eitt skifti 

stóð á odda fyri leitingini hjá táverandi Saga Petroleum. Nú Valiant umsitur 

tvey loyvi í Føroyum er greitt, at hann fer at standa á odda fyri menningini av 

teimum eisini.
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Valiant Petroleum, sum í fjør keypti norska oljufelagið Sagex og harvið tók 

yvir trý loyvi á føroyska landgrunninum, er nú við at keypa seg inn í øll loyvini 

hjá oljufelagnum Rocksource á norska landgrunninum. Keyp og søla Ein 

týðandi partur av altjóða oljuvirksemi er søla og keyp av ognum og loyvum. Í 

fjør keypti føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum bretska oljufelagið Volantis 

og fekk harvið atgongd til nógv leitiloyvi í bretska partinum av Norðsjónum. 

Nú kunnger so ein gamal kenningur frá føroysku oljuleitingini, Valiant 

Petroleum, at tað hevur bjóðað uppá ognir hjá oljufelagnum Rocksource í 

øllum tess loyvum á norska landgrunninum fyri umleið 100 mill. kr. Valiant er 

felagið, sum herfyri keypti upp Sagex Petroleum, sum átti trý leitiloyvi á 

føroyska landgrunninum. Hesi eru nú ogn hjá Valiant, sum herfyri eisini fekk 

tillutað leiklutin sum fyristøðufelag á norska landgrunninum. Nú er felagið so 

farið eitt stig víðari og er við at keypa seg inn í Rocksource. Valiant hevur í dag 

tvey loyvi á føroyska landgrunninum, 013 og 014. Tað hevur nýliga latið 

innaftur loyvi 015. Felagið er fyristøðufelag í báðum loyvunum, eigur 

einsamalt 100% í einum loyvi og 60% í hinum, har Atlantic Petroleum eigur 

40%. Oljan.fo skilur, at Valiant fer at skjóta seismikk á landgrunninum í 

summar. Við at keypa partar av Rocksource eigur Valiant lut í 12 loyvum á 

norska landgrunninum. Felagið hevur eisini 13% lut í stóra gassfundinum 

Norvarg, sum varð gjørt í Barentshavinum í 2011. Felagið hevur so í 

kvittanum at bora tríggjar brunnar á norska landgrunninum í 2013, 

harímillum ein avmarkingarbrunn á Norvargleiðini. Boripallurin Leiv Eirikson 

skal standa fyri hesi boringini. Peter Buchanan, stjóri í Valiant sigur -  Norra 

umboðar ein týðandi part av okkara framtíðar virksemi, og vit eru fegnir um, 

at vit so stutt eftir at hava keypt Sagex kunnu byggja víðari á hetta støðið. 

Keypið av pørtum hjá Rocksource gevur okkum nýggjar møguleikar saman við 

frálíkum fyristøðufeløgum. Oddamaðurin fyri leitivirkseminum hjá Valiant er 

ein gamal kenningur frá leiting við Føroyar, Terje Hagevang, sum eitt skifti 

stóð á odda fyri leitingini hjá táverandi Saga Petroleum. Nú Valiant umsitur 

tvey loyvi í Føroyum er greitt, at hann fer at standa á odda fyri menningini av 

teimum eisini.


