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ExxonMobil í Føroyum -  Bora tí vit trúgva olja er her

Heimsins størsta oljufelag ExxonMobil, sum kom inn á føroyska landgrunnin í 

fjør, hevur vónir um at finna olju og gass í føroysku undirgrundini, men eitt 

stórt arbeiði skal gerast fyrst. Vit vóru ikki her, um vit ikki mettu møguleika 

vera fyri at finna kolvetni, sigur kunningarstjórin hjá felagnum við oljan.fo. 

Við í 4 av 8 loyvum Tað vakti miklan ans og gleði, tá tíðindini bórust í fjør um, 

at heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil gjørdist partur av oljuleitingini á 

føroyska landgrunninum. Saman við Statoil varð nú lagt eitt trygd og gott 

grundarlag undir tí komandi størstu boriverkætlanini í føroyskari oljusøgu. Nú  

nærum tvey ár seinni  sær felagið framvegis møguleikar í Føroyum. Herfyri 

keypti felagið seg inn í enn eitt loyvi á landgrunninum, nevniliga 016. Við 

hesum stiginum er hesin oljurisin nú partur av fýra ella helvtini av øllum 

loyvum á føroyska landgrunninum. Vit spurdu Kristin Kragseth, sum hevur 

høvuðsábyrgdina av samskiftinum hjá ExxonMobil við stjórnirnar og 

miðlarnar í Norðurlondum, hvørjar royndir ExxonMobil hevur gjørt sær í 

leitingini í Føroyum higartil. ExxonMobil hevur verið partur av 

leitivirkseminum í Føroyum síðani 2011. Vit boraðu okkara fyrsta brunn fyrr í 

ár. Brugdan 2 brunnurin kom niður til jarðløgini undir basaltinum, men 

okkara høvuðsmál var ikki rokkið. Tíverri vórðu vit noydd at fara frá 

brunninum, tí vit rokna við ringum veðri á hávetri. Brunnurin er enn ikki 

komin til ætlaða endaliga dýpið, so tíverri er tað ov tíðliga at gera 

viðmerkingar til úrslitið av boringini. Sera gott samstarv -Hvussu eru tit nøgd 

við samstarvið við Statoil og Atlantic Petroleum og myndugleikarnar? Vit eru 

væl nøgd við samstarvið við okkara partnarar eins væl og við landsstýrið. Eitt 

gott samstarv við einum opnum, ærligum og konstruktivum dialogi er lykilin 

til at røkka teimum bestu úrslitunum. Vit hava arbeitt saman við Statoil í 

mongum ymiskum økjum kring heimin, serstakliga í Norra, har vit møta fleiri 

av teimum somu avbjóðingum sum teimum vit hava í Føroyum. Tað hevur 

stóran týdning, at vit kunnu brúka vitanina og royndirnar frá Norra og 

aðrastaðni í Føroyum.  -Hvørjar møguleikar síggja tit á føroyska 

landgrunninum? ExxonMobil metir alla tíðina um leitimøguleikar í 

útjaðaraøkjum fyri at kunna menna okkara virksemi innan leiting og 

framleiðslu av olju og gassi. Tað er enn ov tíðliga at gera nakra niðurstøðu um 

møguleikarnar á føroyska landgrunninum. Nógv arbeiði skal gerast fyrst. 

Kortini kann eg siga, at vit høvdu ikki borað í Føroyum, um vit ikki trúðu, at 

her liggja møguleikar fyri framman. -Fara vit at síggja ExxonMobil sum 

fyristøðufelag í Føroyum í framtíðini? Bara framtíðin kann siga okkum nakað 

um tað. Nógvar royndir frá basaltøkjum ExxonMobil er eitt av teimum 

oljufeløgunum í heiminum, sum hevur drúgvastu royndirnar í økjum, har 

nógv basalt er í undirgrundini. Felagið hevur m.a. leitiloyvi í Vøring lagdini út 

fyri Norðurnorra, eitt øki, sum minnir ikki sørt um føroysku undirgrundina. 

ExxonMobil roynir at brúka vitan og royndir frá Vøring í Føroyum og øvugt. 

Umframt jarðfrøðiligu vitanina frá basaltøkjum so hevur felagið eisini sera 

stórar tøkniligar og fíggjarliga førleikar, sum samanlagt hava alstóran týdning 

fyri oljuleitingina eystan fyri Føroyar. Mynd Kristin Kragseth, stjóri fyri 

samskiftinum hjá ExxonMobil við myndugleikar og fjølmiðlar í Norðurlondum 

her stødd umborð á framleiðslupalli í Norðsjónum. Kristin Kragseth -  -Vit eru 

sera nøgd við samstarvið við oljufeløgini og føroyskar myndugleikar
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Heimsins størsta oljufelag ExxonMobil, sum kom inn á føroyska landgrunnin í 

fjør, hevur vónir um at finna olju og gass í føroysku undirgrundini, men eitt 

stórt arbeiði skal gerast fyrst. Vit vóru ikki her, um vit ikki mettu møguleika 

vera fyri at finna kolvetni, sigur kunningarstjórin hjá felagnum við oljan.fo. 

Við í 4 av 8 loyvum Tað vakti miklan ans og gleði, tá tíðindini bórust í fjør um, 

at heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil gjørdist partur av oljuleitingini á 

føroyska landgrunninum. Saman við Statoil varð nú lagt eitt trygd og gott 

grundarlag undir tí komandi størstu boriverkætlanini í føroyskari oljusøgu. Nú  

nærum tvey ár seinni  sær felagið framvegis møguleikar í Føroyum. Herfyri 

keypti felagið seg inn í enn eitt loyvi á landgrunninum, nevniliga 016. Við 

hesum stiginum er hesin oljurisin nú partur av fýra ella helvtini av øllum 

loyvum á føroyska landgrunninum. Vit spurdu Kristin Kragseth, sum hevur 

høvuðsábyrgdina av samskiftinum hjá ExxonMobil við stjórnirnar og 

miðlarnar í Norðurlondum, hvørjar royndir ExxonMobil hevur gjørt sær í 

leitingini í Føroyum higartil. ExxonMobil hevur verið partur av 

leitivirkseminum í Føroyum síðani 2011. Vit boraðu okkara fyrsta brunn fyrr í 

ár. Brugdan 2 brunnurin kom niður til jarðløgini undir basaltinum, men 

okkara høvuðsmál var ikki rokkið. Tíverri vórðu vit noydd at fara frá 

brunninum, tí vit rokna við ringum veðri á hávetri. Brunnurin er enn ikki 

komin til ætlaða endaliga dýpið, so tíverri er tað ov tíðliga at gera 

viðmerkingar til úrslitið av boringini. Sera gott samstarv -Hvussu eru tit nøgd 

við samstarvið við Statoil og Atlantic Petroleum og myndugleikarnar? Vit eru 

væl nøgd við samstarvið við okkara partnarar eins væl og við landsstýrið. Eitt 

gott samstarv við einum opnum, ærligum og konstruktivum dialogi er lykilin 

til at røkka teimum bestu úrslitunum. Vit hava arbeitt saman við Statoil í 

mongum ymiskum økjum kring heimin, serstakliga í Norra, har vit møta fleiri 

av teimum somu avbjóðingum sum teimum vit hava í Føroyum. Tað hevur 

stóran týdning, at vit kunnu brúka vitanina og royndirnar frá Norra og 

aðrastaðni í Føroyum.  -Hvørjar møguleikar síggja tit á føroyska 

landgrunninum? ExxonMobil metir alla tíðina um leitimøguleikar í 

útjaðaraøkjum fyri at kunna menna okkara virksemi innan leiting og 

framleiðslu av olju og gassi. Tað er enn ov tíðliga at gera nakra niðurstøðu um 

møguleikarnar á føroyska landgrunninum. Nógv arbeiði skal gerast fyrst. 

Kortini kann eg siga, at vit høvdu ikki borað í Føroyum, um vit ikki trúðu, at 

her liggja møguleikar fyri framman. -Fara vit at síggja ExxonMobil sum 

fyristøðufelag í Føroyum í framtíðini? Bara framtíðin kann siga okkum nakað 

um tað. Nógvar royndir frá basaltøkjum ExxonMobil er eitt av teimum 

oljufeløgunum í heiminum, sum hevur drúgvastu royndirnar í økjum, har 

nógv basalt er í undirgrundini. Felagið hevur m.a. leitiloyvi í Vøring lagdini út 

fyri Norðurnorra, eitt øki, sum minnir ikki sørt um føroysku undirgrundina. 

ExxonMobil roynir at brúka vitan og royndir frá Vøring í Føroyum og øvugt. 

Umframt jarðfrøðiligu vitanina frá basaltøkjum so hevur felagið eisini sera 

stórar tøkniligar og fíggjarliga førleikar, sum samanlagt hava alstóran týdning 

fyri oljuleitingina eystan fyri Føroyar. Mynd Kristin Kragseth, stjóri fyri 

samskiftinum hjá ExxonMobil við myndugleikar og fjølmiðlar í Norðurlondum 

her stødd umborð á framleiðslupalli í Norðsjónum. Kristin Kragseth -  -Vit eru 

sera nøgd við samstarvið við oljufeløgini og føroyskar myndugleikar


