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Statoil-stjóri -  Nú mangla vit bara føroysku oljuna

Tað var ein fegin Statoil-stjóri, sum Oljan.fo hitti á stóra básinum hjá Statoil á 

oljumessuni í Stavanger týsdagin. Hann hevði eisini alla orsøk til at vera 

nøgdur, nú Statoil aftur hevur gjørt eitt stórt oljufund, hesaferð í 

Norðsjónum. Tá vit fingu orð á ein nógv umbidnan Helga Lund, ið júst tá 

hevði tikið ímóti norska konginum og spurdu hann um boringina í Føroyum, 

svaraði hann brosandi, at nú mundi túrurin verða komin til Føroya at gera tað 

næsta stóra olju- ella gassfundið. Statoil hevur nevniliga seinastu umleið 20 

mánaðirnar gjørt eit stórt fund fyri og annað eftir, í Afrika, Brasilia, 

Barentshavinum og Norðsjónum. Hetta hevur birt uppundir stórt bjartskygni í 

norska oljuumhvørvinum, tí mong hildu, at tíðin við stórum oljufundum í 

Norðsjónum var farin. Tað hevur so m.a. Statoil við síni leitistrategi og ídni 

mótprógvað. Og nú setir felagið øll segl við kós móti Arktis. Og her eru 

Føroyar eisini við. Tað boðaði føroyski stjórin fyri arktisku eindini hjá Statoil, 

Rúni M. Hansen frá, tá hann í gjár hevði fyrilestur á risastóra Statoil básinum. 

Hetta var sum partur av Speakers Corner tiltakinum og gjørdi hann greitt, at 

Statoil nú fer at gera stórar íløgur í øllum tí arktiska økinum. Borast skulu ikki 

færri enn 12 brunnar, og millum hesar telist eisini brunnurin, sum verður 

boraður í Føroyum. Mynd Rúni M. Hansen, stjóri hjá Statoil í Føroyum og 

leiðari av arktisku eindini hjá felagnum her millum báðar teir størstu í Statoil, 

nevniliga Helga Lund, samtaksstjóra og Tim Dodson, stjóri fyri altjóða leiting. 

Rúni Hansen hevur fyrilestur á Speakers Corner um Artkis á Statoil básinum. 
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oljan.fo niðast til høgru á síðuni.
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