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ExxonMobil fótin fastari í Føroyum

Heimsins størsta oljufelag ExxonMobil hevur tikið enn eitt lop inn í føroyska 

oljuleiting. Felagið hevur nevniliga keypt seg inn í risastóra leitiloyvið 016 har 

norðari á landgrunninum. Við hesum keypinum er amerikanska oljufelagið nú 

partur av ikki færri enn 4 av 6 leitiloyvum, har Statoil er fyristøðufelag. 

ExxonMobil hevur keypt 20% av leitiloyvi 016. Statoil eigur nú 40%, Dong 30% 

og Atlantic Petroleum 10%. Upprunaliga átti Faroe Petroleum 20% í loyvinum 

men tók seg út fyri umleið einum ári síðani. Statoil tók yvir tey 20% hjá Faroe 

Petroleum, sum tað nú hevur latið víðari til samstarvsfelagið ExxonMobil. 

ExxonMobil, sum er nærum spildurnýtt felag í føroysku oljuleitingini, er nú 

partur av loyvunum 6-9-11 og 16. Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi sigur við 

oljan.fo, at tað sjálvandi er positivt fyri føroyska oljuleiting, at eitt so sterkt 

felag sum ExxonMobil nú keypir seg inn í enn eitt loyvi á føroyska 

landgrunninum. Hetta broytir ikki arbeiðsskránna á loyvinum, annað enn at 

nú verða fleiri feløg at bera byrðarnar. At ExxonMobil hevur tikið upp 

samstarv við Statoil í ikki færri enn fýra loyvum á landgrunninum kann tulkast 

sum, at hesi bæði feløgini hava somu strategi, sum er at verða tíðliga við í 

leitingini, vera veruliga væl við í leitingini og velja út loyvi, har møguleikar eru 

at gera stór olju- ella gassfund. Statoil, sum er fyrsitøðufelag, hevur staðið fyri 

at skjóta seismikk og verður hesin tulkaður í løtuni. Arbeiðsskráin gongur 

fram til 2015, tvs. at feløgini skulu innan 2015 gera av, um tey vilja fara víðari 

og bora. Tað er eisini sannlíkt, at tíðindini um, at ExxonMobil hevur keypt seg 

inn í enn eitt loyvi í Føroyum, kunnu eisini hava nakað at gera við verandi 

boringina á Brugduni 2. Har brúka feløgini meira enn eina milliard fyri at 

koma niður gjøgnum basaltið og gjøgnum løgini undir basaltinum. Hóast 

Brugdan 2 liggur væl syðri enn loyvi 016, so er greitt, at upplýsingar frá 

Brugduni kunnu eisini hjálpa feløgunum at skilja jarðfrøðina betur longur 

norðuri. Eingin ivi er um, at henda avgerðin hjá ExxonMobil at víðka sítt 

samstarv við Statoil, kann tulkast sum eitt nýbrot fyri føroyska oljuleiting. 

Gott samstarv Rúni Hansen, stjóri í Statoil sigur við Rás2 í dag, at Statoil og 

ExxonMobil hava arbeitt sera væl saman, síðani amerikanska felagið keypti 

seg inn í trý av loyvunum, har Statoil er fyristøðufelag. Hetta er so framhald 

av tí samstarvinum. Politikkurin hjá Statoil er at býta váðan við onnur feløg og 

kunna fáa gagn av tí vitan og teimum royndum, sum onnur feløg so sum 

ExxonMobil hava í oljuleiting. Rúni Hansen sigur fyri Rás2, at teir longu hava 

skotið nógvan seismikk, sum verður tulkaður í løtuni, men at tað er óvist um 

farið verður at bora í tí loyvinum í hvussu er fyribils. Tað veldst um úrslitið av 

seismikkinum.
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