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Brugdan 2 í 2013 -  Positivt fyri føroyska oljuleiting

Tað er eitt positivt tekin fyri føroyska oljuleiting at byrjað verður at bora aftur 

næsta ár, heldur landsstýrismaðurin í oljumálum, Johan Dahl, nú 

Statoilsamtak steðgaði boringini á Brugdan 2 leitimiðinum. Oljan.fo hevur 

tosað við hann um boringina og um útlitini fyri at gera oljufund á 

landgrunninum. Trupulleikar steðga ikki boring At Statoil og hini bæði 

oljufeløgini hava gjørt av at steðga oljuboringini á landgrunninum og halda 

fram næsta ár er ikki nakað, sum hevur loypt hvøkk á landsstýrismannin í 

oljumálum, Johan Dahl. Tvørturímóti sær hann hetta, at oljufeløgini taka atlit 

fyri árstíðini og vilja leggja til brots aftur næsta ár sum eitt sera gott tekin um, 

hvat kann standa okkum í boði, tá rokkið verður á mál næsta ár. Hann er 

harvið púra samdur við stjóranum á Jarðfeingi, sum á oljan.fo úttalaði, at tað 

er sera skilagott at útseta eina boring, nú tað er liðið so langt út á árið. Man 

hevur gjørt tað man skal og kann hesa tíðina á árinum. Tað hava verið 

trupulleikar av ávísum slag á vegnum, sum hava gjørt, at tað hevur gingið 

seinni at bora enn ætlað. Men tað er einki í sól og mánað, sum sigur, at tað 

sær verri út nú, enn tá man byrjaði at bora, sigur Johan Dahl, sum heldur, at 

føroyingar og umheimurin eiga at síggja henda steðg sum nakað skilagott 

heldur enn sum nakað negativt tekin fyri føroyska oljuleiting. Sum skilst 

manglar nakað í til at koma á mál teir 5000 til 5200 metrarnar niðri í 

undirgrundini. Tað hevur alla tíðina verið aðalmálið við júst hesum mest 

kostnaðarmikla leitibrunninum í Føroyum nakrantíð at bora bæði gjøgnum 

basaltið og løgini niðriundir fyri harvið at fáa týðandi upplýsingar um føroysku 

undirgrundina og vónandi eisini finna olju og gass í rakstrarverdum nøgdum. 

Gjøgnumbrot í 2013 Feløgini vilja gera alt tey eru ment fyri at røkka á mál, og 

kann hetta gerast betri og lættari við at útseta boring til næsta ár, so er tað 

best fyri allar partar heldur landsstýrismaðurin, sum framhaldandi vónar, at 

boringin næsta ár kann gerast gjøgnumbrotið í oljuleitingini í Føroyum. Hann 

endurtekur, at hann als einki negativt sær í tí, sum er hent annað enn, at tað 

hevur drigið meira út enn tað skuldi. Og júst tí verður hildið fram næsta ár. 

Vit skulu við góðum treysti síggja fram til eitt gott úrslit næsta ár, leggur hann 

aftrat. Johan Dahl heldur tað vera rættiliga týdningarmikið fyri oljuleitingina, 

at tað eru tvey so stór og sterk altjóða oljufeløg, sum standa fyri henni. Eg eri 

sannførdur um, at tað finst bæði olja og gass í føroysku undirgrundini. Vit 

skulu bara hava tol. Hyggja vit eftir, hvat hendir hinumegin markið, har 

oljukeldurnar alsamt nærkast føroyskum øki, so vænti og vóni eg, at tað bert 

er ein spurningur um tíð, til stór fund eisini verða gjørd her.
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tosað við hann um boringina og um útlitini fyri at gera oljufund á 

landgrunninum. Trupulleikar steðga ikki boring At Statoil og hini bæði 

oljufeløgini hava gjørt av at steðga oljuboringini á landgrunninum og halda 

fram næsta ár er ikki nakað, sum hevur loypt hvøkk á landsstýrismannin í 

oljumálum, Johan Dahl. Tvørturímóti sær hann hetta, at oljufeløgini taka atlit 

fyri árstíðini og vilja leggja til brots aftur næsta ár sum eitt sera gott tekin um, 

hvat kann standa okkum í boði, tá rokkið verður á mál næsta ár. Hann er 

harvið púra samdur við stjóranum á Jarðfeingi, sum á oljan.fo úttalaði, at tað 

er sera skilagott at útseta eina boring, nú tað er liðið so langt út á árið. Man 

hevur gjørt tað man skal og kann hesa tíðina á árinum. Tað hava verið 

trupulleikar av ávísum slag á vegnum, sum hava gjørt, at tað hevur gingið 

seinni at bora enn ætlað. Men tað er einki í sól og mánað, sum sigur, at tað 

sær verri út nú, enn tá man byrjaði at bora, sigur Johan Dahl, sum heldur, at 

føroyingar og umheimurin eiga at síggja henda steðg sum nakað skilagott 

heldur enn sum nakað negativt tekin fyri føroyska oljuleiting. Sum skilst 

manglar nakað í til at koma á mál teir 5000 til 5200 metrarnar niðri í 

undirgrundini. Tað hevur alla tíðina verið aðalmálið við júst hesum mest 

kostnaðarmikla leitibrunninum í Føroyum nakrantíð at bora bæði gjøgnum 

basaltið og løgini niðriundir fyri harvið at fáa týðandi upplýsingar um føroysku 

undirgrundina og vónandi eisini finna olju og gass í rakstrarverdum nøgdum. 

Gjøgnumbrot í 2013 Feløgini vilja gera alt tey eru ment fyri at røkka á mál, og 

kann hetta gerast betri og lættari við at útseta boring til næsta ár, so er tað 

best fyri allar partar heldur landsstýrismaðurin, sum framhaldandi vónar, at 

boringin næsta ár kann gerast gjøgnumbrotið í oljuleitingini í Føroyum. Hann 

endurtekur, at hann als einki negativt sær í tí, sum er hent annað enn, at tað 

hevur drigið meira út enn tað skuldi. Og júst tí verður hildið fram næsta ár. 

Vit skulu við góðum treysti síggja fram til eitt gott úrslit næsta ár, leggur hann 

aftrat. Johan Dahl heldur tað vera rættiliga týdningarmikið fyri oljuleitingina, 

at tað eru tvey so stór og sterk altjóða oljufeløg, sum standa fyri henni. Eg eri 

sannførdur um, at tað finst bæði olja og gass í føroysku undirgrundini. Vit 
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