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Fjølmiðlafólk -  Oljan ovarliga á dagskránni í 2013

Umboð fyri teir størstu fjølmiðlarnar í landinum eru samd um, at oljuleitingin 

á føroyska landgrunninum verður eitt av málunum, sum fer at standa ovarliga 

á dagskránni í tí nýggja árinum. Hetta kom fram í nýggjárssendingini hjá 

Kringvarpinum, har tey m.a. vórðu spurd, hvørji mál fara at merkja nýggja 

árið. Svar teirra skal helst setast í samband við hálvlidnu boriverkætlanina hjá 

Statoil, sum varð steðgað í 2012 vegna tøkniligar trupulleikar og ringu 

árstíðina til veður, men sum verður uppafturtikin í 2013. Hesi útsagt frá 

fjølmiðlafólkunum kann oljan.fo bert vera samd í. 2013 fer nevniliga at vera 

eitt bæði spennandi og avgerandi ár fyri Føroyar og eina framtíðar føroyska 

oljuvinnu. Talan er heldur ikki um nakra lítla verkætlan. Tað snýr seg um einki 

minni enn størstu einstøku íløguna í Føroyum nakrantíð uppá góða milliard 

krónur. Nú Statoil mátti gevast fyrr enn ætlað og fer í gongd aftur í hesum 

árinum kunnu vit rokna við, at samlaða íløgan verður nógv størri. So vit koma 

at tosa um eina íløgu í oljuleiting millum eina til tvær milliardir krónur, tá 

avtornar. Og skulu vit heldur ikki undirmeta tann týdning, sum seinasti partur 

av Brugdan 2 boringini fer at fáa fyri virksemið og inntøkur til føroyska 

samfelagið. Grundleggjandi mynd Statoil hevur nevniliga sett sær fyri, saman 

við ExxonMobil og Atlantic Petroleum, at bora umleið 5,2 kilometrar niður í 

undirgrundina fyri harvið at koma gjøgnum bæði basaltløgini og onnur løg 

undir. Hetta skal so geva felagnum eina meira grundleggjandi mynd av 

jarðfrøðini, sum so aftur skal vera við til at skilja føroyska økið betur. Nú 

kunnu vit so bara krossa fingrar fyri, at Statoil við einum øðrum palli og betri 

veðri røkkur á mál. Statoil hevur alla tíðina sagt, at hóast málið er at gera eitt 

stórt fund, so kunnu týðandi upplýsingar um undirgrundina eisini tulkast sum 

eitt gott úrslit at byggja víðari á í møguligum seinni boringum. Statoil er í 

løtuni í ferð við at finna ein annan boripall til at bora restina av Brugdan 2 

brunninum. Hvussu enn endin verður á hesi risa verkætlan, so hevur Statoil 

bundið seg til at bora enn ein brunn í 2014. Hesin liggur tætt við markið og 

ikki langt frá tí stóru oljukelduna á bretskum øki, Rosebank, sum nú verður 

bygd út. Útlendskir jarðfrøðingar umboðandi onnur oljufeløg við kunnleika til 

føroysku undirgrundina hava áður víst á, at her eru bestu møguleikar at gera 

eitt líkinda fund. Gullhornið Annars fer ein nýggj umsókn um leitiloyvi á 

landgrunninum helst eisini at mynda dagsskránna longu tíðliga í nýggja 

árinum. Her er talan um felag/feløg, sum ynskir at hyggja at tí sonevnda 

Gullhorninum, eitt stórt øki í ein landssyning úr Føroyum, har tríggir brunnar 

vórðu boraði fyrst í hesi øldini, og har ein teirra, Marjunbrunnurin var eitt 

oljufund. Men mett var ikki tá, at hetta var rakstrarverdugt. Nú hava nýggjar 

kanningar givið eitt meira positivt úrslit, sum so aftur hava gjørt, at oljufeløg 

eru áhugað í at hyggja við nýggjum eygum at økinum aftur. Jarðfeingi hevur 

júst lýst umrødda økið út til leiting, soleiðis at øll oljufeløg hava møguleika at 

bjóða. Sum støðan er nú fyriliggur so ein umsókn. Freistin at lata inn umsókn 

er seinast í mars mánað. Og halda vit fast við oljudagsskránni, sum hon sær út 

í hesum árinum, so verður eisini áhugavert at fylgja við, hvussu verður við 

teimum leitiloyvum, sum ganga út í 2013. Her er talan um loyvi hjá Valiant 

Petroleum og Atlantic Petroleum. Fara hesi feløg at bjóða seg fram til at bora, 

fara tey at lata loyvini innaftur ella fara tey at seta fram ynski um at fáa síni 

loyvi longd? Eingin ivi er um, at júst úrslitið av Brugdan 2 brunninum eisini 

kann hava ávirkan á onnur loyvi í grannalagnum. Samanumtikið ger alt hetta, 

at 2013 verður eitt spennandi ár í oljuleitihøpi. Mynd -  Fra Brugdan 2 

leitimiðinum
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