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Jarðfeingi fegnast um Statoil boring

Tíðindini hósdagin um at Statoil fer undir at bora á landgrunninum um fjúrtan 

dagar eru helst kærkomin kring alt Føroya land og millum føroyingar úti í 

verð. Mong hava stórar vónir til eina føroyska oljuframtíð. Og ikki minst á 

Jarðfeingi, sum umsitur alla leiting á landgrunninum, eru tey í góðum hýri, nú 

tað ikki ganga so nógvir dagar, til boripallurin Cosl Pioneer fer at hómast í 

havsbrúnni. Petur Joensen er stjóri á Jarðfeingi og hevur arbeitt á stovninum 

øll hesi árini borað hevur verið á landgrunninum. Hann dylur ikki fyri, at hann 

og øll hini starvsfólkini á Jarðfeingi eru sera spent, nú boringin nærkast. Og 

tað er ein lætti fyri tey, at boringin byrjar væl áðrenn heystið nærkast. Hetta 

at ein boring fer at taka so drúgva tíð man standa frammaliga í huganum hjá 

Jarðfeingisstjóranum, sum tíverri ov oftani hevur verið vitni til, at tað verður 

byrjað at bora ov seint út á árið. Besta dømið um hetta var Williambrunnurin 

hjá BP, har illveður á vetrartíð í alt ov stóran mun tarnaði boriverkætlanini. 

Hóast Statoil alla tíðina hevur sagt, at tað fór at bora í summar, so spøkja 

gomlu ringu royndirnar av boringum, sum byrja ov seint uppá árið. Men 

tíðindini um at sett verður á undirgrundina miðjan juni man ugga stjóran hjá 

Jarðfeingi. Fegnast Vit geva Petur Joensen orðið -  Tá man hugsar um, at 

boringin væntandi fer at taka 4-5 mánaðir, er tað - alt annað líka - gott, at 

boringin nú sær út til at fara at byrja fyrr enn væntað, so hon vónandi er 

liðug, áðrenn vit koma inn í veturin og fáa ov nógv keðiligt veður. Tað er jú 

helst seinasti parturin av boringini, ið er tann týdningarmesti, so tað vildi 

verið spell, um veðrið skuldi verið til hindurs fyri, at boringin verður framd so 

trygt og væl sum gjørligt. So bæði frá einum leitisjónarmiði og frá einum 

trygdarsjónarmiði eru vit fegin um hesi nýggjastu boðini frá Statoil. Og Statoil 

stjórin heldur fram -  Hetta er ein týdningarmikil brunnur, sum vit vóna fer at 

geva nýggjar upplýsingar um løgini undir basaltinum. Úrslitini kunnu fara at 

vísa seg at verða spennandi fyri framtíðar leitivirksemið. Leitiúrslitið er 

sjálvandi spennandi, men ikki bara leitiúrslitið. Eisini jarðfrøðiligu 

upplýsingarnir, ið fáast til vega, eru sera týdningarmiklir. Tað, at tað standa 

stór og sterk feløg sum Statoil og ExxonMobil aftanfyri, er gott. Tí um so 

verður, at nýggju upplýsingarnir geva orsøk til víðari kanningar, hava feløgini 

neyðugu fíggjarligu orkuna til tað. Trygdin Petur Joensen sigur víðari, at tey 

hava havt eitt gott samstarv við loyvishavararnar í hesi tilgongdini fram til at 

bora brunnin. Í Føroyum er tað so, at tað krevst eitt serstakt loyvi at fara 

undir hvørja einstaka boring, og her er tað serliga trygdina, sum vit leggja 

stóran dent á. Virksemið má leggjast so trygt til rættis, sum yvirhøvur til ber. 

Tann hugburðin hava loyvishavararnir eisini, men tað er neyðugt, at vit eisini 

gera okkara egnu metingar av tí. Vit síggja, at eftir stóru óhappini, ið verið 

hava við oljulekum, eru onnur lond nú eisini farin at brúka slíka mannagongd, 

har mett verður um hvørja einstaka boring.
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