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Faroe Petroleum sjey nýggj leitiloyvi í bretskum øki

Faroe Petroleum boðar frá, at felagið hevur fingið sjey ný?ggj leitiloyvi í 

bretskum øki í sambandi við 27. bretska útbjóðingarumfarið. Í trimum av 

loyvunum er Faroe Petroleum fyristøðufelag. Loyvini eru vestan fyri Hetland 

og í Norðsjónum. Hesi eru -  Grouse Extension (Teigarnir 217/14 & 217/15)  

Faroe Petroleum er fyristøðufelag og eigur 37,5% Leitiloyvið er ein víðkan av 

stóra Grouse leitimiðinum vestan fyri Hetland. Verkætlanin verður væntandi 

tann sama sum fyri Grouse leitimiðið. Glenfarclas (Teigarnir 208/21 (part), 

208/26 & 214/30d)  Faroe Petroleum er fyristøðufelag og eigur 33,34%. 

Leitiloyvið liggur norðan fyri Glenlivet gassfundið, sum Faroe Petroleum eigur 

10% av. Dunvegan (Teigarnir 205/16b (part), 205/17 (part), 205/21c & 

205/22b)  Faroe Petroleum er fyristøðufelag og eigur 50%. Loyvið liggur 

vestan fyri Hetland. Verkætlanin fevnir ma. um at skjóta nýggjan 2D seismikk, 

áðrenn avgerð verður tikin um at bora á loyvinum. Ribbon (Teigarnir 206/7b)  

Faroe Petroleum eigur 50%. Loyvið liggur vestan fyri Hetland. E.ON E&P UK 

Limited er fyristøðufelag. Verkætlanin fevnir m.a. um at betra um verandi 3D 

seismikk, ið er skotin yvir økið, áðrenn avgerð verður tikin um at bora á 

loyvinum. Teigarnir 29/12 (part), 29/13 (part) & 29/14  Faroe Petroleum eigur 

33,33%. Loyvið liggur í Norðsjónum og er Endeavour Energy (U.K.) Limited 

fyristøðufelag. Fleiri møgulig leitimið eru á loyvinum. Verkætlanin fevnir m.a. 

um at betra um verandi 2D seismikkin, ið er skotin yvir økið, áðrenn avgerð 

verður tikin um at bora á loyvinum. Greater Perth Area (Teigarnir 15/16e )  

Faroe Petroleum eigur 33,33% DEO Petroleum Exploration Limited er 

fyristøðufelag á loyvinum, sum liggur í ein landnyðring úr Perth oljufundinum, 

sum partarnir eisini eiga lut í. Verkætlanin fevnir m.a. um at betra um verandi 

3D seismikk, ið er skotin yvir økið, áðrend avgerð verður tikin um at bora á 

loyvinum. Teigarnir 3/28c & 9/3e  Faroe Petroleum eigur 50%. RWE Dea UK 

SNS Limited er fyristøðufelag á loyvinum, ið liggur norðan fyri Bruce 

framleiðslueindina, sum BP er fyristøðufelag fyri. Verkætlanin fevnir m.a. um 

at betra um verandi 3D seismikk, ið er skotin yvir økið, áðrenn avgerð verður 

tikin um at bora á loyvinum. Felagið er sera fegið um at boða frá handanini av 

hesum nýggju leitiloyvunum á Atlantsmótinum og í Norðsjónum. Við hesum 

hevur felagið tryggjað sær fleiri ný?ggj leitimið í ymsum jarðfrøðiligum økjum, 

sum betra enn meiri um góðskuna av loyvunum hjá felagnum. Samstundis 

verður bíðað eftir úrslitunum frá tveimum boringum á bretskum øki, North 

Uist (6,25%) vestan fyri Hetland og Spaniards East (8,4%) í Norðsjónum. Mynd 

-  Tveir vælnøgdir Faroe Petroleum stjórar, Graham Stewart og Nils Sørensen
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