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Almenni oljustjórin -  Gott at fáa nýtt lív í leiting

Nýggja umsóknin um loyvi at leita eftir og framleiða kolvetni á 

landgrunninum er gott fyri føroyska oljuleiting. Tað kann seta nýtt lív í økið 

heldur Jarðfeingi, sum stendur fyri oljuleitingini við Føroyar. Petur Joensen. 

stjóri á Jarðfeingi hevur bíðað eftir hesi løtu - har oljufeløg lata eyguni upp 

fyri nýggjum møguleikum á landgrunninum. Gullhornið Nú rann so upp løtan, 

tá tað kanska fer at koma nýtt lív í aftur tann gamla partin av leitiøkinum, 

nevniliga Gullhornið í ein landssynning úr Føroyum. Og Petur Joensen dylur 

ikki fyri, at tað er hansara vón, at Gullhornið hesaferð fer at liva upp til sítt 

navn og gerast gull vert. Tá fyrstu oljufeløgini fóru undir at bora á 

landgrunninum tíðliga í 21. øld mettu fleiri teirra, at tað bara var ein 

spurningur um tíð, til oljan varð funnin. Økið við markið var nevniliga skamt 

frá fleiri týðandi bretskum oljukeldum og fekk tí navnið Gullhornið. Hetta var 

eisini tað økið á landgrunninum, har tað var lítið og einki basalt. BP sannført 

tá Serstakliga BP, sum stendur á odda fyri bæði Foinaven og Schiehallion 

oljukeldunum beint hinumegin markið, varð sannført um, at líknandi 

oljukeldur goymdu seg í føroyska Gullhorninum. Bert ein av teimum trimum 

brunnunum, sum vórðu boraðir her, vísti seg tó at vera eitt veruligt fund, tó 

ikki lønandi eftir tátíðar metingum, nevniliga Marjun. Nú 10 ár seinni ber 

sjálvandi til at siga, at talið av brunnum í einum so stórum øki er ikki stórt, og 

tí kann vera áhugavert at hyggja at økinum aftur við nýggjum brillum. Tað 

ringasta, sum kann henda við oljuleiting og ikki minst í einum nýggjum øki 

sum tí føroyska, ið er so ókent, er, um tú ov skjótt útilokar eitt stórt øki við 

møguleikum, út frá nøkrum fáum miseydnaðum brunnum. So kanska tað fer 

at vísa seg, at oljufeløgini vóru ov skjót á sjóvarfallinum at rýma úr 

Gullhorninum! Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi, sum er noyddur at hava 

bæði beinini á jørðini, tá tað um undirgrundina ræður, er fegin um, at ein 

nýggj umsókn um leiting nú er veruleiki, tí hetta merkir, at heilt nýtt fokus  

nýtt lív - er komið í leitingina á landgrunninum. Umsøkjari loyniligur fyribils 

Tað var í gjár, at Jarðfeingi kunngjørdi, at tað hevur fingið spildurnýggja 

umsókn um loyvi at leita eftir og framleiða kolvetni á landgrunninum. Enn er 

ikki komið fram, hvør hevur søkt, og tað verður heldur ikki kunngjørt fyrr enn 

greitt er, hvør fær umrødda loyvið. Tað er best fyri allar partar og fyri sakina, 

at umsøkjarin ikki kemur fram í dagsins ljós enn.. Vit skulu minnast til, at enn 

er loyvið ikki latið. Ongin automatikkur er í at lata loyvi. Tað er generelt 

galdandi, at semja skal verða um treytirnar fyri einumhvørjum loyvi  annars 

verður onki loyvi latið. Open door Almenni oljustjórin er annars serliga fegin 

um, at nýggja skipanin við Open Door nú sleppur at royna seg. Endamálið við 

hesi skipan frá 2010 er nevniliga at skunda undir áhugan hjá oljufeløgunum at 

søkja um leitiloyvi í Føroyum, nú hetta krevur minni tíð og fyrisiting. Nú fáa 

vit so at síggja, um eisini onnur feløg fara at vísa áhuga. Vónandi verður tað 

so, at ikki bert umsøkjarin fer at leggja boð inn, men eisini onnur feløg, sum 

sita inni við vitan og royndum frá føroyska økinum. Vit fara í hvussu er at 

viðgera allar umsóknir við stórum áhuga og álvarssemi, sigur Petur Joensen. 

Hann vísir eisini á, at tað er ein søgulig hending í føroyskari oljusøgu, at ein 

øðrvísi loyvisskipan verður brúkt enn tann, sum varð sett út í kortið frá byrjan 

í ár 2000, tá oljufeløg skuldu gjøgnum eina drúgva útbjóðing fyri at fáa 

leitiloyvi. Olja er staðfest Petur Joensen heldur eisini, at tað er gott, at áhugi 

er fyri júst Gullhorninum, tí eitt nú Marjunbrunnurin staðfesti, at olja er í 

hesum økinum. Økið, sum søkt verður um at leita í, er rættiliga stórt. Har eru 

tríggir brunnar boraðir í 1. útbjóðing, nevniliga Marjun, Svínoy og Marimas. 

Nú fara so komandi mánaðirnir at avdúka, um enn ein brunnur ella møguliga 

fleiri fara at verða boraðir har komandi árini. Hvussu og ikki so kveikir nýggja 

umsóknin nýtt ljós á føroyska landgrunnin. Alt hetta hendir bert fáar 

mánaðir, áðrenn Statoil aftur setir borin í undirgrundini aðrastaðni á 

landgrunninum. Mynd -  Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi -  "Gott at oljufeløg 

vísa landgrunninum áhuga. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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Nýggja umsóknin um loyvi at leita eftir og framleiða kolvetni á 
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heldur Jarðfeingi, sum stendur fyri oljuleitingini við Føroyar. Petur Joensen. 

stjóri á Jarðfeingi hevur bíðað eftir hesi løtu - har oljufeløg lata eyguni upp 

fyri nýggjum møguleikum á landgrunninum. Gullhornið Nú rann so upp løtan, 

tá tað kanska fer at koma nýtt lív í aftur tann gamla partin av leitiøkinum, 

nevniliga Gullhornið í ein landssynning úr Føroyum. Og Petur Joensen dylur 

ikki fyri, at tað er hansara vón, at Gullhornið hesaferð fer at liva upp til sítt 

navn og gerast gull vert. Tá fyrstu oljufeløgini fóru undir at bora á 

landgrunninum tíðliga í 21. øld mettu fleiri teirra, at tað bara var ein 

spurningur um tíð, til oljan varð funnin. Økið við markið var nevniliga skamt 

frá fleiri týðandi bretskum oljukeldum og fekk tí navnið Gullhornið. Hetta var 
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tá Serstakliga BP, sum stendur á odda fyri bæði Foinaven og Schiehallion 

oljukeldunum beint hinumegin markið, varð sannført um, at líknandi 
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Tað var í gjár, at Jarðfeingi kunngjørdi, at tað hevur fingið spildurnýggja 

umsókn um loyvi at leita eftir og framleiða kolvetni á landgrunninum. Enn er 

ikki komið fram, hvør hevur søkt, og tað verður heldur ikki kunngjørt fyrr enn 

greitt er, hvør fær umrødda loyvið. Tað er best fyri allar partar og fyri sakina, 

at umsøkjarin ikki kemur fram í dagsins ljós enn.. Vit skulu minnast til, at enn 

er loyvið ikki latið. Ongin automatikkur er í at lata loyvi. Tað er generelt 
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søkja um leitiloyvi í Føroyum, nú hetta krevur minni tíð og fyrisiting. Nú fáa 

vit so at síggja, um eisini onnur feløg fara at vísa áhuga. Vónandi verður tað 
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sita inni við vitan og royndum frá føroyska økinum. Vit fara í hvussu er at 

viðgera allar umsóknir við stórum áhuga og álvarssemi, sigur Petur Joensen. 

Hann vísir eisini á, at tað er ein søgulig hending í føroyskari oljusøgu, at ein 

øðrvísi loyvisskipan verður brúkt enn tann, sum varð sett út í kortið frá byrjan 

í ár 2000, tá oljufeløg skuldu gjøgnum eina drúgva útbjóðing fyri at fáa 
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er fyri júst Gullhorninum, tí eitt nú Marjunbrunnurin staðfesti, at olja er í 
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tríggir brunnar boraðir í 1. útbjóðing, nevniliga Marjun, Svínoy og Marimas. 

Nú fara so komandi mánaðirnir at avdúka, um enn ein brunnur ella møguliga 
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umsóknin nýtt ljós á føroyska landgrunnin. Alt hetta hendir bert fáar 
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