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Almenni oljustjórin -  Skilagott at útseta boring

Almenni føroyski oljustjórin, Petur Joensen á Jarðfeingi er als ikki harmur um, 

at Statoil og hini feløgini hava gjørt av at útseta boringina á landgrunninum. 

Tvørturímóti er hann vísur í, at hetta kann fara at vísa seg at vera júst tann 

rætta avgerðin, tá avtornar. Hetta er so avgjørt ikki nakað afturstig fyri 

oljuleitingina, heldur tvørturímóti. Skilagóð avgerð Í okkara verð var eingin ivi 

um, at hetta var ein skilagóð avgerð. Um vit bíða í nakrar mánaðir hevur einki 

at siga í hesum høpinum. Sjálvandi sleppa loyvishavarar ikki at liggja á loyvum 

og einki gera. Í hesum føri er talan um serstakar umstøður og eru vit fegnir 

um, at feløgini steðga á, nú veturin kemur og síðani leggja til brots aftur 

næsta ár - fyri harvið at tryggja sær, at tey fáa sum mest burtur úr. Avgjørdu 

og jaligu orðini eigur stjórin á Jarðfeingi, Petur Joensen. Hetta sigur hann, nú 

Statoil, ExxonMobil og Atlantic Petroleum hava avgjørt at steðga boringini á 

landgrunninum og taka hana uppaftur næsta ár. Stjórin á Jarðfeingi sigur 

víðari, at er tað onkur, sum tulkar avgerðina hjá Statoil sum eitt afturstig fyri 

føroyska oljuleiting, so er hetta als ikki so. Hetta er avgjørt ikki eitt afturstig 

fyri føroyska leiting, heldur tvørturímóti. Hetta snýr seg heilt einfalt um, at 

feløgini taka ein steðg fyri so at gera seg tilreiðar at bora aftur í 2013. I tí 

stóra samanhanginum er tað ikki negativt, kanska tað er meira sannlíkt, at 

hetta er gott fyri oljuleitingina. Sjálvur eri eg vísur í tí. Fer at geva besta 

úrslitið Petur Joensen ivast heldur ikki í, at oljufeløgini hava tikið hesa avgerð, 

tí tað fer at geva tað besta úrslitið, tá avtornar. Tað krevur sjálvandi nakað av 

dupultarbeiði at gevast og koma aftur næsta ár, men neyvan høvdu teir valt 

at gevast í ár, um ikki okkurt var at koma eftir í 2013. Tað indikerar, at hetta 

er nakað, sum man vil hava nakað gott burturúr. Oljustjórin metir heldur ikki, 

at útsetingin av boringini er nakað vánaligt signal at senda umheiminum og 

sum kann skaða áhugan fyri leitingini her. Tað er als einki ringt signal at senda 

út til olju- og fíggjarheimin, at boringin verður útsett. Man kann heldur síggja 

hetta heilt øvugt. Tað at teir gevast og koma aftur týður uppá. at feløgini av 

eini ella aðrari orsøk veruliga vilja hetta. Stjórin á Jarðfeingi sigur víðari, at 

sjálvandi ber eisini til at bora í ringum veðri. Men summar operatiónir eru ikki 

líka lættar at gera í ringum veðri, og at skula halda fram við eini so týðandi 

verkætlan, nú tað er liðið so nógv út á árið er ongantíð gott. Tað hava vit 

nógv dømi um frá eitt nú leiðunum vestan fyri Hetland. Skulu finna pall Uppá 

fyrispurning nær Statoil fer at bora aftur sigur Petur Joensen , at tað er ikki 

ásett í loyvinum, nær verður borað næsta ár. Statoil hevur søkt um og fingið 

loyvi til at útseta boringina til 2013, og tað hava teir fingið, uttan at tað er 

staðfest nær. Hetta veldst jú eisini um, nær til ber at finna ein annan pall. 

Oljan.fo spurdi Petur Joensen, um avgerðin at loyva Statoil at steðga á og 

bora næsta ár kann fáa ávirkan á onnur loyvi á landgrunninum, soleiðis at 

hesi eisini kunnu verða longd, um tað er eitt ynski frá oljufeløgunum! Okkara 

útgangsstøði er, at vit taka eitt loyvi fyri seg og tengja tað ikki saman við 

nøkrum øðrum. Vit hava gjørt eitt undantak, og tað iðra vit okkum heldur ikki 

um. Tað var at leingja loyvini 6,9 og 11 hjá Statoil, sum øll vórðu longd undir 

einum. Men er skilagott at broyta okkurt annað loyvi í kjalarvørrinum á 

útsetingini av Brugdu 2 boringini, so skal eg ikki vísa tí aftur. Umframt 

Brugdan 2 brunnin, so hevur Statoil saman við DONG og OMV bundið seg til 

at bora ein brunn tætt upp at markinum í 2014. Og sum skilst verður borað í 

2014. Fegnast um ExxonMobil Nú hugt verður í bakspeglið so fegnast Petur 

Joensen um, at heimsins størsta oljufelag ExxonMobil nøkur ár herfyri tók av 

innbjóðingini frá Statoil at gerast partur av føroysku leitingini. Nú Brugdan 2 

brunnurin kanska vísir seg at vera eitt enn størri tak enn hildið er ómetaliga 

týdningarmikið og gott, at tað eru fíggjarliga og tøkniliga sterk oljufeløg sum 

eitt nú ExxonMobil, ið eru drívmegin í føroysku leitingini. Eg kann bara siga, at 

eg eri ómetaliga glaður fyri, at Statoil og ExxonMobil hava funnið saman á 

landgrunninum, tí hetta er so umráðandi fyri alla leiting í framtiðini. Nú er 

Statoil fyristøðufelag, men eg havi eina góða kenslu av, at ExxonMobil er sera 

áhugað og engagerað í arbeiðinum, og at samstarvið við Statoil er sera gott. 

Alt hetta peikar tannn rætta vegin."
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