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Faroe Petroleum ger rimmar vørr í Íslandi

Tað verður eftir øllum at døma tað føroyska oljufelagið, Faroe Petroleum, 

sum fer at standa á odda fyri leitingini eftir kolvetnum á íslendska 

landgrunninum. Sambært heimasíðuni hjá íslendska orkustovninum og 

íslendskum miðlum hava íslendskir oljumyndugleikar gjørt av at taka av 

umsóknini hjá Faroe Petroleum at fara undir fyrireikingar til oljuboring eystan 

fyri Island. Umframt føroyska felagið, sum samstarvar við íslendskt felag, 

Iceland Petroleum, hevur skotska felagið Valiant Petroleum fingið eitt 

leitiloyvi. Tað samstarvar við íslendska felagið Kolvetni. Í báðum førum er 

talan um norsku dótturfeløgini. Aftrat hesum fær norska almenna oljufelagið 

Petoro 25% lut í báðum leitiloyvum. Hetta er sambært galdandi lóg um 

rættindini til leiting í økinum norðan og eystan fyri Ísland, sum eisini er 

norskt. Íslendskir myndugleikar eru fegnir um føroysku luttøkuna og ikki 

minst um, at eitt so týðandi alment norskt oljufelag verður partur av 

oljuleitingini í Íslandi. Eisini er vert at leggja til merkis, at føroyska felagið og 

almenna norska Petoro, sum ikki er nakar oljudvørgur, fyrr hava havt gott 

samstarv. Eitt nú gjørdi Petoro ein søguligan sáttmála við Faroe Petroleum, tá 

tað fyrstu ferð í søgu tegg, gjørdis ein býtishandil við eitt privat oljufeløg. Tá 

fekk Faroe Petroleum nakrar framleiðandi oljukeldur í býti við eitt leitiloyvi, 

sum var sera lovandi og sum hóvaði Petoro væl. Nú skulu hesi feløgini so til at 

samstarva í leitingini eftir fyrstu íslendsku oljuni. Loyvini verða væntandi latin 

tíðliga í januar, sambært heimasíðuni hjá íslendskum oljumyndugleikum. 

Faroe Petroleum, sum hevur verið sera virkið í Føroyum, Bretlandi og Noregi 

setir hervið eisini kós móti Íslandi. Áhugavert er at merkja sær, at føroyska 

felagið nú er virkið á tveimum leiðum í Arktis. Fyriuttan Ísland hevur felagið 

eisini leitilovyi í Barentshavinum. Ætlanin var eisini at royna eydnuna í 

Grønlandi og søkti felagið um leitiloyvi har fyri tveimum árum síðani, men 

varð ov stutt, tí grønlendsku myndugleikarnir settu so strong krøv til 

fíggjarorkuna hjá feløgunum, sum fingu loyvi, eftir vanlukkuna í Meksikanska 

flógvanum. Sera umfatandi loyvi Faroe Petroleum boðar í tíðindaskrivi í 

morgun frá, at felagið hevur fingið handað nýggj fyribils leitiloyvi á Dreki 

økinum á íslendska landgrunninum í sambandi við annað íslendska 

loyvisumfar. Loyvini eru sera umfatandi og fevna um 7 teigar suður úr Jan 

Mayen Rygginum, innanfyri norðurpólkringin og eystanfyri Ísland. 

Legugrýtisskipanin millum Jan Mayen og Ísland er lík tí í Norskahavi, har fleiri 

stórar oljukeldur eru funnar og útbygdar, men er ikki kannað. Ábendingar eru 

um eina virkna kolvetnisskipan á hesum nýggja markleiðsøki. Á íslendska 

partinum av Dreki økinum hevur Faroe Petroleum kortlagt fleiri stór leitimið, 

harav eitt av hesum er Gram, sum liggur á teigunum IS6708/1,2, og 

IS6708/8,9,10,11,12. Verkætlanin fyri loyvini fevnir um endurviðger av 

seismikki, ymsar kanningar og møguliga skjóting av nýggjum seismikki. 

Tekniska deildin hjá Faroe Petroleum hevur týðandi royndir frá Bretlandi, 

Føroyum og Noreg, sum verða nýttar á hesum nýggju loyvum. Vísandi til 

avtalu ímillum Noreg og Ísland um felags samstarvsøki, boðaði norska Olju- 

og Orkumálaráðið frá, at tað luttekur við 25% í teigunum 

IS6708/8,9,10,11,12, við felagnum Petoro AS, sum norska stjórnin eigur. 

Avgerðin skal tó fyrst góðkennast at norska stórtinginum. Faroe Petroleum 

verður fyristøðufelag á leitiloyvunum við 67,5% í teigunum 

IS6708/8,9,10,11,12 saman við Petoro (25%) og Icelandic Petroleum (7,5%). Á 

teigunum IS6708/1,2, sum liggja uttanfyri tað norska og íslendska 

samstarvsøkið, verður Faroe Petroleum fyristøðufelag við 90% saman við 

Icelandic Petroleum, ið hevur 10%. Felagið fegnast um nýggju loyvini, sum 

geva atgongd til íslendska oljuvinnu, og eru týðandi framhald av okkara 

markleiðsøkjum vestan fyri Hetland, Norskahavi og norska partinum av 

Barentshavi. Eins og við Barentshavsloyvum felagsins verður mett, at á nýggju 

íslendsku Jan Mayen loyvunum, eru góðir møguleikar fyri at finna kolvetni, 

eins og at tað liggur í einum ísfríum øki. Sæð verður fram til at samstarva við 

íslendskar myndugleikar og samstarvsfelagar fyri at menna hesar týðandi 

møguleikar. Felagið boðar eisini frá, at North Uist boringin heldur fram vestan 

fyri Hetland. Skjótt verður byrjað at bora á South Rodriguez á norskum øki, og 

síðani luttekur felagið í Darwin brunninum í norska partinum av Barentshavi í 

fyrsta ársfjóringi í komandi ári. Kort Drekaleiðin Reyða økið -  Faroe 

Petroleum og Iceland Petroleum Bláa økið -  Valiant Petroleum og Kolvetni
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Tað verður eftir øllum at døma tað føroyska oljufelagið, Faroe Petroleum, 

sum fer at standa á odda fyri leitingini eftir kolvetnum á íslendska 

landgrunninum. Sambært heimasíðuni hjá íslendska orkustovninum og 

íslendskum miðlum hava íslendskir oljumyndugleikar gjørt av at taka av 

umsóknini hjá Faroe Petroleum at fara undir fyrireikingar til oljuboring eystan 

fyri Island. Umframt føroyska felagið, sum samstarvar við íslendskt felag, 

Iceland Petroleum, hevur skotska felagið Valiant Petroleum fingið eitt 

leitiloyvi. Tað samstarvar við íslendska felagið Kolvetni. Í báðum førum er 

talan um norsku dótturfeløgini. Aftrat hesum fær norska almenna oljufelagið 

Petoro 25% lut í báðum leitiloyvum. Hetta er sambært galdandi lóg um 

rættindini til leiting í økinum norðan og eystan fyri Ísland, sum eisini er 

norskt. Íslendskir myndugleikar eru fegnir um føroysku luttøkuna og ikki 

minst um, at eitt so týðandi alment norskt oljufelag verður partur av 

oljuleitingini í Íslandi. Eisini er vert at leggja til merkis, at føroyska felagið og 

almenna norska Petoro, sum ikki er nakar oljudvørgur, fyrr hava havt gott 

samstarv. Eitt nú gjørdi Petoro ein søguligan sáttmála við Faroe Petroleum, tá 

tað fyrstu ferð í søgu tegg, gjørdis ein býtishandil við eitt privat oljufeløg. Tá 

fekk Faroe Petroleum nakrar framleiðandi oljukeldur í býti við eitt leitiloyvi, 

sum var sera lovandi og sum hóvaði Petoro væl. Nú skulu hesi feløgini so til at 

samstarva í leitingini eftir fyrstu íslendsku oljuni. Loyvini verða væntandi latin 

tíðliga í januar, sambært heimasíðuni hjá íslendskum oljumyndugleikum. 

Faroe Petroleum, sum hevur verið sera virkið í Føroyum, Bretlandi og Noregi 

setir hervið eisini kós móti Íslandi. Áhugavert er at merkja sær, at føroyska 

felagið nú er virkið á tveimum leiðum í Arktis. Fyriuttan Ísland hevur felagið 

eisini leitilovyi í Barentshavinum. Ætlanin var eisini at royna eydnuna í 

Grønlandi og søkti felagið um leitiloyvi har fyri tveimum árum síðani, men 

varð ov stutt, tí grønlendsku myndugleikarnir settu so strong krøv til 

fíggjarorkuna hjá feløgunum, sum fingu loyvi, eftir vanlukkuna í Meksikanska 

flógvanum. Sera umfatandi loyvi Faroe Petroleum boðar í tíðindaskrivi í 

morgun frá, at felagið hevur fingið handað nýggj fyribils leitiloyvi á Dreki 

økinum á íslendska landgrunninum í sambandi við annað íslendska 

loyvisumfar. Loyvini eru sera umfatandi og fevna um 7 teigar suður úr Jan 

Mayen Rygginum, innanfyri norðurpólkringin og eystanfyri Ísland. 

Legugrýtisskipanin millum Jan Mayen og Ísland er lík tí í Norskahavi, har fleiri 

stórar oljukeldur eru funnar og útbygdar, men er ikki kannað. Ábendingar eru 

um eina virkna kolvetnisskipan á hesum nýggja markleiðsøki. Á íslendska 

partinum av Dreki økinum hevur Faroe Petroleum kortlagt fleiri stór leitimið, 

harav eitt av hesum er Gram, sum liggur á teigunum IS6708/1,2, og 

IS6708/8,9,10,11,12. Verkætlanin fyri loyvini fevnir um endurviðger av 

seismikki, ymsar kanningar og møguliga skjóting av nýggjum seismikki. 

Tekniska deildin hjá Faroe Petroleum hevur týðandi royndir frá Bretlandi, 

Føroyum og Noreg, sum verða nýttar á hesum nýggju loyvum. Vísandi til 

avtalu ímillum Noreg og Ísland um felags samstarvsøki, boðaði norska Olju- 

og Orkumálaráðið frá, at tað luttekur við 25% í teigunum 

IS6708/8,9,10,11,12, við felagnum Petoro AS, sum norska stjórnin eigur. 

Avgerðin skal tó fyrst góðkennast at norska stórtinginum. Faroe Petroleum 

verður fyristøðufelag á leitiloyvunum við 67,5% í teigunum 

IS6708/8,9,10,11,12 saman við Petoro (25%) og Icelandic Petroleum (7,5%). Á 

teigunum IS6708/1,2, sum liggja uttanfyri tað norska og íslendska 

samstarvsøkið, verður Faroe Petroleum fyristøðufelag við 90% saman við 

Icelandic Petroleum, ið hevur 10%. Felagið fegnast um nýggju loyvini, sum 

geva atgongd til íslendska oljuvinnu, og eru týðandi framhald av okkara 

markleiðsøkjum vestan fyri Hetland, Norskahavi og norska partinum av 

Barentshavi. Eins og við Barentshavsloyvum felagsins verður mett, at á nýggju 

íslendsku Jan Mayen loyvunum, eru góðir møguleikar fyri at finna kolvetni, 

eins og at tað liggur í einum ísfríum øki. Sæð verður fram til at samstarva við 

íslendskar myndugleikar og samstarvsfelagar fyri at menna hesar týðandi 

møguleikar. Felagið boðar eisini frá, at North Uist boringin heldur fram vestan 

fyri Hetland. Skjótt verður byrjað at bora á South Rodriguez á norskum øki, og 

síðani luttekur felagið í Darwin brunninum í norska partinum av Barentshavi í 

fyrsta ársfjóringi í komandi ári. Kort Drekaleiðin Reyða økið -  Faroe 

Petroleum og Iceland Petroleum Bláa økið -  Valiant Petroleum og Kolvetni


