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Brugdan 2 kann kollvelta Atlantic Petroleum

Í frágreiðing frá analysufyritøkuni Fugro Robertson, sum metir um 

oljugoymslur og olju og gass-prospekt hjá føroyska oljufelagnum Atlantic 

Petroleum, sæst, at Brugdan 2 leitimiðið er mett at kunna innihalda 920 

milliónur tunnur av oljuekvivalentum, um so er, at olja ella gass verða funnin. 

Atlantic Petroleum vil í so fall fáa 1% av tí. Tað merkir, at eitt Brugdufund 

kann fáa einki minni enn kollveltandi týdning fyri føroyska oljufelagið. Gongst 

væl at bora Tann áttanda boringin á føroyska landgrunninum er væl ávegis. 

Um knappar tvær vikur hevur verið borað í tríggjar mánaðir. Og sum skilst 

gongst væl við boringini, hóast illveðrið nú um dagarnar eisini ávirkaði 

boringina. Høgu aldurnar høvdu við sær, at boringin varð steðgað men er nú 

aftur farin í gongd. Einki óvanligt er tí. Statoil hevur annars boðað frá, at 

fyrsta útmeldingin frá boringini helst kemur í hesum mánaðinum. Tað er 

Statoil, sum er fyristøðufelag í boringini við 50% av loyvinum. Síðani kemur 

ExxonMobil við sínum 49%. Hóast Atlantic Petroleum, sum eisini er við í 

brunninum, bara hevur 1%, so eiga vit als ikki at undirmeta týdningin av, hvat 

júst hetta eina prosentið kann siga fyri felagið, verður eitt fund gjørt. Tó at 

felagið bert hevur 1% av boringini, so er lítið at ivast í - skuldi boringin rakt við 

olju ella gass - at tað lutvíst vil muna væl meiri hjá Atlantic Petroleum enn hjá 

hinum báðum feløgunum, sum hvør í sínum lagi hava milliardir av tunnum í 

olju og gassreservum. Virkna boriskrá Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum 

vil ikki úttala seg um Brugduboringina, sum fer fram í løtuni. Hann vísir til 

fyristøðufelagið Statoil og annars til roknskap og almannakunngjørt tilfar. 

Hann sigur, at fyriuttan Brugduboringina, so hevur Atlantic Petroleum ætlan 

um at luttaka í fýra bretskum brunnum í ár. Tað er ein liður í at spjaða váðan, 

so felagið ikki er bundið av einstøkum boringum. Atlantic Petroleum hevur 

borað ein bretskan brunn fyrr í ár, Orchid, sum rakti við olju, og har tað 

verður nú arbeitt við at finna útav, um hann er rakstrarverdugur ella ikki. 

Spaniards brunnurin í Bretlandi verður væntandi byrjaður í næstum, og tveir 

aðrir bretskir brunnar verða ætlandi boraðir í fjórða ársfjórðingi. 920 milliónir 

tunnur Í sokallaðu CPR rapportini hjá Atlantic Petroleum, almannakunngjørd í 

februar 2011 í samband við 2010 roknskapin hjá felagnum, har 

analysufyritøkan Fugro Robertson metir um oljugoymslur og olju og gass-

prospekt hjá Atlantic Petroleum, sæst, at Brugdan er mett at kunna innihalda 

920 milliónur tunnur av oljuekvivalentum, um so er, at olja ella gass verða 

funnin. Atlantic Petroleum vil í so fall fáa 1% av tí. Tað merkir, at eitt 

Brugdufund kann fáa einki minni enn kollveltandi týdning fyri føroyska 

oljufelagið.
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ExxonMobil við sínum 49%. Hóast Atlantic Petroleum, sum eisini er við í 

brunninum, bara hevur 1%, so eiga vit als ikki at undirmeta týdningin av, hvat 

júst hetta eina prosentið kann siga fyri felagið, verður eitt fund gjørt. Tó at 

felagið bert hevur 1% av boringini, so er lítið at ivast í - skuldi boringin rakt við 

olju ella gass - at tað lutvíst vil muna væl meiri hjá Atlantic Petroleum enn hjá 

hinum báðum feløgunum, sum hvør í sínum lagi hava milliardir av tunnum í 
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um at luttaka í fýra bretskum brunnum í ár. Tað er ein liður í at spjaða váðan, 

so felagið ikki er bundið av einstøkum boringum. Atlantic Petroleum hevur 

borað ein bretskan brunn fyrr í ár, Orchid, sum rakti við olju, og har tað 

verður nú arbeitt við at finna útav, um hann er rakstrarverdugur ella ikki. 

Spaniards brunnurin í Bretlandi verður væntandi byrjaður í næstum, og tveir 

aðrir bretskir brunnar verða ætlandi boraðir í fjórða ársfjórðingi. 920 milliónir 

tunnur Í sokallaðu CPR rapportini hjá Atlantic Petroleum, almannakunngjørd í 

februar 2011 í samband við 2010 roknskapin hjá felagnum, har 

analysufyritøkan Fugro Robertson metir um oljugoymslur og olju og gass-
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