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Føroysku oljufeløgini bora í felag

Tað er ikki hvønn dag, at bæði tey føroysku oljufeløgini eru við til at bora ein 

og sama brunn. Tað er so ein sannroynd, nú sett er á at bora Spaniards East 

leitibrunnin í bretska partinum av Norðsjónum. Faroe Petroleum eigur 8,4%, 

av loyvinum og Atlantic Petroleum 3,25%. Spaniards East leitimiðið fevnir um 

teig 15/21a, ið liggur sunnan fyri Perth oljukelduna og nær við 

framleiðslupallin Scott í Norðsjónum. Will Phoenix boripallurin verður nýttur 

til boringina, sum væntandi tekur umleið 40 dagar. Premier Oil er 

fyristøðufelag. Hini oljufeløgini, sum luttaka í boringini eru Serica Energy, 

Cairn Energy, Parkmead og Mærsk Oil. Bæði tey føroysku oljufeløgini, Faroe 

Petroleum og Atlantic Petroleum eru borin, tvs. hevur ongar beinleiðis 

útreiðslur í sambandi við Spaniards brunnin. Graham Stewart, forstjóri í Faroe 

Petroleum sigur, at felagið fegnast um, at hesin leitibrunnurin nú verður 

boraður nær við Perth oljukelduna, rørleiðingarkervið og aðrar 

framleiðslueindir. Sostatt liggur Spaniards sera væl fyri, um olja verður 

funnin. Tað er eisini vert at leggja til merkis, at brunnurin ikki kostar felagnum 

nakað  eitt gott dømi um, hvussu Faroe Petroleum ger virðisøking møguliga 

fyri partaeigarnar, samstundis sum, at felagið avmarkar váða og kostnað. 

Umframt Spaniards brunnin, so luttekur felagið í trimum brunnum komandi 

seks mánaðarnar, bæði á bretskum og norskum øki. Brunnarnir eru Rodriguez 

South, Darwin og Snilehorn. Samstundis verður enn bíðað eftir úrslitinum fra 

North Uist boringini vestanfyri Hetland, har BP er fyristøðufelag. Tað er gott 

og væl eitt ár síðani, at sett varð áat bora henda brunnin við boriskipinum 

Stena Carron. North Uist leitimiðið er eystan fyri føroyska markið. Ben Arabo, 

stjóri í Atlantic Petroleum fegnast eisini um, at Spaniards East brunnurin nú 

verður boraður. Hetta er triði brunnurin av fimm, sum felagið borar í ár og 

komandi ár.
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