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Atlantic Petroleum spennir seg út

Føroyska oljufelagið, Atlantic Petroleum, sum gjørdi ein veruligan vørr, tá tað 

í fjør keypti oljufelagið Volantis og harvið fekk atgongd til fleiri spennandi 

leitiloyvi, spennir seg nú aftur út av álvara. Tað hevur nevniliga keypt seg inn í 

tvey nýggj leitiloyvi í Bretlandi. Annað er Polecat, sum er eitt fund, og har 

avmarkingarbrunnur skal borast. Hitt er Magnolia, sum er eitt leitimið, ið 

stórar vónir verða settar til. Í báðum førum er talan um at bora komandi 

hálva árið. Magnolia Føroyska felagið keypir 20% av Magnolia leitiloyvinum, 

har oljufelagið Dana Petroleum er fyristøðufelag. Leitimiðið er nær kendum 

oljuleiðum so sum Captain, Blake og Ross. Boripallurin er longu útvegaður at 

bora ein brunn tíðliga næsta ár. AP hevur keypt partin frá Summit Petroleum. 

Polecat Aftrat hesi avtaluni hevur Atlantic Petroleum eisini gjørt av at keypa 

20% í Polecat oljufundinum. Felagið skal afturfyri m.a. rinda fyri ein part av 

útreiðslunum at bora ein avmarkingarbrunn. Partin hevur AP keypt frá Nexen 

Petroleum. Polecat fundið varð gjørt í 2005. Ein væleydnaður 

avmarkingarbrunnur varð boraður í 2010. Fundið er nær 

framleiðslueindunum hjá Atlantic Petroleum, Ettrick og Blackbird. Nexen, 

sum er fyristøðufelag, ætlar at bora enn ein avmarkingarbrunn í november. 

Eftir tað verður ein avgerð tikin um farast skal víðari og byggja út fundið til 

framleiðslu. Fimm brunnar í eitt ár Ben Arabo, stjóri sigur í eini viðmerking til 

hetta nýggjsta stigið hjá felagnum, at við at keypa seg inn í hesi bæði loyvini, 

so luttekur felagið í ikki minni enn fimm framleiðslu- og avmarkingarbrunnum 

í eitt tíðarskeið uppá eitt ár. Hetta hevur við sær, at felagið er eitt tað mest 

virkna í økinum og eru seinastu uppkeypini ein roynd at skapa vøkstur og økja 

um virðini hjá partaeigarunum. Atlantic Petroleum hevur og fær tí enn meira 

um oyrini komandi tíðina. Felagið var við at bora Orchid brunnin í mars og 

apríl og setti í juni á Brugdumiðið, sum verður borað í løtuni. Enn ein brunnur 

verður boraður í oktober. Tað er Spaniards. Síðani kemur Polecat í november 

og loksins Magnolia tíðliga í 2013. Holland, Norra og Danmark Ben Arabo er 

nøgdur við gongdina hjá felagnum, nú tað er partur av fleiri loyvum og 

brunnum. Tað er einin loyna, at felagið við hesum eisini satsar. Ger tú ikki tað 

so kemur tú heldur ongan veg. Oljustjórin fylgir í spenningi boringini á 

landgrunninum, men heldur fyri, at felagið má eisini víðari og kann ikki bara 

dúva uppá hesa einu boringina. Felagið hyggur so eisini enn longur fram. Vit 

eru við at hyggja at møguleikunum í Hálandi, Noregi og møguliga eisini 

Danmark, leggur Ben Arabo aftrat. Í kvøld fer Ben Arabo at greiða frá 

úrslitinum hjá felagnum fyrra hálvár og framtíðar virseminum á 

íleggjarafundi, sum Virðisbrævamarknaður Føroya skipar fyri í Løkshøll í 

Runavík. Mynd -  "Fimm brunnar í 12 mánaðir ger okkum til eitt av teimum 

mest virknu oljufeløgunum", sigur Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum. 
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