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Faroe Petroleum eitt stig aftur og tvey fram

Faroe Petroleum boðar nú frá, at tað nú gevst við virkseminum á loyvi P1161 

(Freya og Fulla) vestanfyri Hetland. Felagið eigur 50% av loyvinum. Hetta 

merkir tó ikki, at felagið minkar um sítt samlaða virksemi vestan fyri Hetland, 

tvørturímóti hevur felagið nú lagt seg eftir øðrum leitimiðjum í økinum og er í 

dag eitt av teimum virknastu feløgunum vestan fyri Hetland. Ein kann siga, at 

felagið tekur seg eitt stig aftur men samtíðis tvey fram. Í juli í fjør boraði 

felagið ein leitibrunn á Fulla leitimiðinum, og oljuberandi sandur varð 

staðfestur. Síðani hevur felagið gjørt umfatandi arbeiði fyri at fáa greiðu á, 

um Fulla fundið, saman við Freya fundinum frá 1980, kundi gerast ein 

burðardygg verkætlan. Úrslitið av hesum arbeiði er, at oljugóðskan ikki er 

nøktandi, oljugoymslurnar eru minni enn væntað, og atgongd til 

undurstøðukervi er avmarkað. Tískil hevur felagið avgjørt at lata loyvi inn 

aftur til myndugleikarnar. Faroe hevur strangar íløgutreytir, ið verja 

áhugamálini hjá partaeigaranum, soleiðis at felagið bert ger íløgur í 

verkætlanir, ið geva eitt munagott avkast. Tíanverri livir loyvi P1161 ikki upp 

hesi krøv. Økið vestan fyri Hetland er tó framhaldandi eitt kjarnuøki hjá 

felagnum, har tað hevur drúgvar royndir. Faroe Petroleum hevur fleiri loyvi á 

økinum, millum annað Glenlivet og Tornado gassfundini, ið verða ment fram 

ímóti útbygging. Fyri stuttum boðaði felagið eisini frá, at tað hevur keypt 10% 

av East Foinaven oljukelduni, og í seinastu viku boðaði síðani felagið frá, at 

tað hevur fingið fýra leitiloyvi vestan fyri Hetland, harav Faroe Petroleum er 

fyristøðufelag á trimum av loyvunum. Bíðað verður eftir úrslitinum frá 

tveimum boringum á bretskum øki; North Uist brunnurin, vestanfyri Hetland, 

sum Faroe eigur 6,25% í, og Spaniards East brunnurin í Norðsjónum, har 

felagið eigur 8,4%. Á kortinum síggja vit Freja og Fulla leitiimiðini, sum Faroe 

Petroleum hevur gjørt av at lata aftur til myndugleikarnar. Samstundis fer 

felagið undir annað virksemi nógva aðrastaðni vestan fyri Hetland. Vit síggja 

tey mongu loyvini felagið er við í ðí bretskum og norskum øki.

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\193829\faroe-petroleum-wins-new-licences-on-uk-continental-shelf.jpg

http://www.oljan.fo/


Faroe Petroleum boðar nú frá, at tað nú gevst við virkseminum á loyvi P1161 

(Freya og Fulla) vestanfyri Hetland. Felagið eigur 50% av loyvinum. Hetta 

merkir tó ikki, at felagið minkar um sítt samlaða virksemi vestan fyri Hetland, 

tvørturímóti hevur felagið nú lagt seg eftir øðrum leitimiðjum í økinum og er í 

dag eitt av teimum virknastu feløgunum vestan fyri Hetland. Ein kann siga, at 

felagið tekur seg eitt stig aftur men samtíðis tvey fram. Í juli í fjør boraði 

felagið ein leitibrunn á Fulla leitimiðinum, og oljuberandi sandur varð 

staðfestur. Síðani hevur felagið gjørt umfatandi arbeiði fyri at fáa greiðu á, 

um Fulla fundið, saman við Freya fundinum frá 1980, kundi gerast ein 

burðardygg verkætlan. Úrslitið av hesum arbeiði er, at oljugóðskan ikki er 

nøktandi, oljugoymslurnar eru minni enn væntað, og atgongd til 

undurstøðukervi er avmarkað. Tískil hevur felagið avgjørt at lata loyvi inn 

aftur til myndugleikarnar. Faroe hevur strangar íløgutreytir, ið verja 

áhugamálini hjá partaeigaranum, soleiðis at felagið bert ger íløgur í 

verkætlanir, ið geva eitt munagott avkast. Tíanverri livir loyvi P1161 ikki upp 

hesi krøv. Økið vestan fyri Hetland er tó framhaldandi eitt kjarnuøki hjá 

felagnum, har tað hevur drúgvar royndir. Faroe Petroleum hevur fleiri loyvi á 

økinum, millum annað Glenlivet og Tornado gassfundini, ið verða ment fram 

ímóti útbygging. Fyri stuttum boðaði felagið eisini frá, at tað hevur keypt 10% 

av East Foinaven oljukelduni, og í seinastu viku boðaði síðani felagið frá, at 

tað hevur fingið fýra leitiloyvi vestan fyri Hetland, harav Faroe Petroleum er 

fyristøðufelag á trimum av loyvunum. Bíðað verður eftir úrslitinum frá 

tveimum boringum á bretskum øki; North Uist brunnurin, vestanfyri Hetland, 

sum Faroe eigur 6,25% í, og Spaniards East brunnurin í Norðsjónum, har 

felagið eigur 8,4%. Á kortinum síggja vit Freja og Fulla leitiimiðini, sum Faroe 

Petroleum hevur gjørt av at lata aftur til myndugleikarnar. Samstundis fer 

felagið undir annað virksemi nógva aðrastaðni vestan fyri Hetland. Vit síggja 

tey mongu loyvini felagið er við í ðí bretskum og norskum øki.


