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Faroe Petroleum sær møguleikar í Barentshavinum

Barentshavið og arktiska økið verða raðfest alsamt hægri hjá teimum stóru 

altjóða oljufeløgunum eftir, at tað eru gjørd stór olju- og gassfund í bæði tí 

norska og russiska partinum av Barentshavinum. Økið er sera stórt og verður 

mett at goyma stórar nøgdir av olju og gassi. Føroyska oljufelagið Faroe 

Petroleum ætlar sær ikki at standa á síðulinjuni og hyggja at hesi spennandi 

gongdini. Felagið hevur verið virkið í eystara partinum av Barentshavinum í 

eina tíð við at vera partur av tveimum loyvum. Nú boðar Faroe Petroleum frá, 

at tað hevur keypt 12.5% í einum triðja loyvi, PL531 í norska partinum av 

Barentshavinum. Loyvið inniheldur Darwin leitimiðið, sum væntandi verður 

borað við ársenda. Darwin leitimiðið liggur á Veslemøy økinum í vestari parti 

av Barentshavinum, einar 60 til 80 km í ein útsynning frá Skrugaard og Havis 

oljufundunum hjá Statoil. 3D seismikkur er skotin yvir loyvi PL531, og fleiri 

leitimið eru eyðmerkt. Tann fyrsta boringin á loyvinum fer at royna Darwin 

leitimiðið. Vónað verður, at Darwin boringin fer at minka um váðan á hinum 

leitimiðunum á loyvinum. Faroe Petroleum hevur keypt 12.5% frá Talisman 

Energy Norge AS, sum áður hevði 25% í loyvinum. Afturfyri rindar felagið 

kostnaðin hjá Talisman í boringini á Darwin miðinum. Repsol Exploration 

Norge AS, sum eigur 20% av loyvinum, stendur fyri boringini. Boripallurin 

Aker Barents verður nýttur til boringina. Hini feløgini, sum luttaka, eru 

Marathon Oil Norge AS (10%), RWE Dea Norge AS (25%) og Concedo ASA 

(20%). Felagið fegnast um avtaluna, sum gevur atgongd til fyrsta brunn í 

Barentshavinum. Vestari partur av Barentshavinum er eitt óroynt og sera 

lovandi øki, har Statoil gjørdi eitt størt gjøgnumbrot í fjør við Skrugaard 

oljufundinum. Væntandi verður stór kapping um leitiloyvi á hesum økinum í 

22. loyvisumfarinum í næstum. Keypið er eitt týðandi stig í ætlanini hjá 

felagnum um at byggja eina strategiska støðu í Barentshavinum, har felagið 

frammanundan eigur tvey loyvi longur eysturi. Faroe Petroleum hevur eisini 

havt áhuga í oljuleting við Grønland, men varð ov stutt, tá loyvi vórðu latin 

oljufeløgum í 2010. Síðani tá hevur felagið sett kós móti Islandi og um ein 

góðan mánað ella so fæst at vita, um felagið hevur fingið tillutað eitt leitiloyvi 

í íslendskum øki. Aftrat hesum kann nevnast, at felagið er sera virkið í bæði 

enska og norska partinum av Norðsjónum og somuleiðis vestan fyri Hetland. 

Við Føroyar er felagið farið undir at gera eina kanning av øllum økinum við í 

fyrstu atløgu at savna inn úrslit frá seismiskum kanningum við tí fyri eygað 

einaferð í framtíðini at kunna bjóða uppá okkurt øki.
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