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Ìsland byrjar oljuleiting við føroyingum til róðurs

Í morgun vórðu fyrstu loyvini at leita eftir kolvetnum á íslendska 

landgrunninum undirskrivað í Reykjavík. Tilsteðar vóru tann íslendski 

vinnumálaráðharrin Steingrímur J. Sigfússon og norski oljumálaráðharrin Ola 

Borten Moe. Føroyska oljufelagið, Faroe Petroleum, er tað felagið, sum eigur 

størsta einstaka partin av loyvunum. Tað var stjórin á íslendska 

orkustovninum, Guðni Jóhannesson, sum skrivaði undir tey tvey fyrstu 

leitiloyvini í Íslandi nakrantíð. Til hátíðarløtuna vóru eisini umboð fyri Faroe 

Petroleum, Valiant Petroleum, Petoro, Iceland Petroleum og Kolvetni. Hetta 

er aðru ferð í íslendsku søguni, at roynt verður at bjóða øki á landgrunninum 

út til leiting. Fyrru ferðina gekk ikki so væl í hond. Helst orsakað av treytunum 

var lítil og eingin áhugi fyri at bjóða, og tí gjørdu myndugleikarnir í Íslandi av 

at fara aftur til arbeiðsborðið og royna av nýggjum. Og hesaferð gekk betri. 

Fleiri feløg søktu, og endaliga avgerðin var so at lata tvey leitiloyvi til tvey 

samtøk við tilsamans 5 feløgum, teirra millum Faroe Petroleum. Á stórari 

samkomu í London herfyri segði íslendski forsetin seg vóna, at tað verða 

føroyingar, sum finna íslendsku oljuna. Tað kendi hann seg mest tryggan við. Í 

dag vóru so umboð fyri Faroe Petroleum hjástødd til ta stóru løtuna, tá fyrstu 

oljuleitiloyvini í íslendskari søgu vórðu undirskrivað. Faroe Petroleum størsta 

lutin Faroe Petroleum er fyristøðufelag og hevur 67,5% í øðrum av loyvunum 

saman við Iceland Petroleum, sum hevur 7,5% og almenna norska 

oljufelagnum Petoro, sum hevur 25%. Í hinum loyvinum eru Valiant 

Petroleum sum fyristøðufelag við 56,25%, Kolvetni við 18,75% og Petoro við 

25%. Nú verður farið undir at gera ymsar kanningar á loyvunum so sum 

seismikk. Tað fara helst at ganga nógv ár, áðrenn feløgini fara at taka avgerð 

um at bora brunnar. Tað er áhugavert at síggja, at norski oljurisin Petoro 

verður við í íslendska oljuævintýrinum, tí felagið hevur nógvar royndir og sera 

stóra fíggjarliga styrki. Ein av orsøkunum til norsku luttøkuna er tann, at 

Norra hevur rætt til at vera við í leiting í íslendska økinum sambært eini 

avtalu um alt økið við Jan Mayen. Petoro er longu við í leitingini norsku megin 

Jan Mayen, og tí er hugsandi, at tað sær bæði vinnuligar og politiskar 

fyrimunir at vera við í íslendskum øki eisini. Gera okkara allarbesta Nils 

Sørensen, stjóri í Faroe Petroleum sigur við oljan.fo, at teir eru sera fegnir um 

at vera partur av ojuleitingini í Íslandi. Fyri at koma so langt hevur felagið 

gjørt eitt stórt og professionelt fyrireikingararbeiði. Hann heldur tað vera sera 

áhugavert at kunna samarbeiða við norska Petoro og eitt íslendskt oljufelag 

eisini. Hann vil kortini enn einki siga um, nær tað kemur hartil, at man fer at 

taka støðu til boring. Tað veldst alt um, hvussu gongst fyri forkanningunum av 

økinum. Men føroyski oljustjórin dylur ikki fyri, at hann er bjartskygdur um 

møguleikarnar at finna olju ella gass. Annars høvdu teir neyvan heldur brúkt 

orku og pening uppá hetta. Tað var annars hugaligt at hoyra íslendska 

forsetan úttala í London herfyri, at hann fegin sá og føldi seg mest tryggan 

við, at tað vóru føroyingar, sum finna íslendsku oljuna. Vit skulu gera okkara 

allarbesta, sigur Nils Sørensen, ið leggur aftrat, at Ísland er ein partur av 

strategiini hjá Faroe Petroleum at vera við í oljuleiting í Norðuratlantshavi og 

Arktis, her í fyrstu atløgu í Barentshavinum. Felagið heldur so fram við sínum 

nógva virksemi í Norðsjónum, vestan fyri Hetland og í Føroyum. Sjálvur sær 

hann fram til eitt spennandi oljuár við týðandi kanningum og boringum 

umframt framhaldandi framleiðslu. Myndir Stjórin í íslendska orkustovninum 

Guðni Jóhannesson bjóðar Graham Stewart, stjóra í Faroe Petroleum, 

stjóranum í Iceland Petroleum og stjóranum í Petoro Kjell Petersen 

vælkomnar at vera við í íslendsku leitingini eftir olju og gass. Islendski 

orkustjórin skrivar undir leitiloyvini saman við orku- og oljumálaráðharrunum 

úr Islandi og Norra. Kelda -  Orkustovnurin og RÚV.
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Í morgun vórðu fyrstu loyvini at leita eftir kolvetnum á íslendska 

landgrunninum undirskrivað í Reykjavík. Tilsteðar vóru tann íslendski 

vinnumálaráðharrin Steingrímur J. Sigfússon og norski oljumálaráðharrin Ola 

Borten Moe. Føroyska oljufelagið, Faroe Petroleum, er tað felagið, sum eigur 

størsta einstaka partin av loyvunum. Tað var stjórin á íslendska 

orkustovninum, Guðni Jóhannesson, sum skrivaði undir tey tvey fyrstu 

leitiloyvini í Íslandi nakrantíð. Til hátíðarløtuna vóru eisini umboð fyri Faroe 

Petroleum, Valiant Petroleum, Petoro, Iceland Petroleum og Kolvetni. Hetta 

er aðru ferð í íslendsku søguni, at roynt verður at bjóða øki á landgrunninum 

út til leiting. Fyrru ferðina gekk ikki so væl í hond. Helst orsakað av treytunum 

var lítil og eingin áhugi fyri at bjóða, og tí gjørdu myndugleikarnir í Íslandi av 

at fara aftur til arbeiðsborðið og royna av nýggjum. Og hesaferð gekk betri. 

Fleiri feløg søktu, og endaliga avgerðin var so at lata tvey leitiloyvi til tvey 

samtøk við tilsamans 5 feløgum, teirra millum Faroe Petroleum. Á stórari 

samkomu í London herfyri segði íslendski forsetin seg vóna, at tað verða 

føroyingar, sum finna íslendsku oljuna. Tað kendi hann seg mest tryggan við. Í 

dag vóru so umboð fyri Faroe Petroleum hjástødd til ta stóru løtuna, tá fyrstu 

oljuleitiloyvini í íslendskari søgu vórðu undirskrivað. Faroe Petroleum størsta 

lutin Faroe Petroleum er fyristøðufelag og hevur 67,5% í øðrum av loyvunum 

saman við Iceland Petroleum, sum hevur 7,5% og almenna norska 

oljufelagnum Petoro, sum hevur 25%. Í hinum loyvinum eru Valiant 

Petroleum sum fyristøðufelag við 56,25%, Kolvetni við 18,75% og Petoro við 

25%. Nú verður farið undir at gera ymsar kanningar á loyvunum so sum 

seismikk. Tað fara helst at ganga nógv ár, áðrenn feløgini fara at taka avgerð 

um at bora brunnar. Tað er áhugavert at síggja, at norski oljurisin Petoro 

verður við í íslendska oljuævintýrinum, tí felagið hevur nógvar royndir og sera 

stóra fíggjarliga styrki. Ein av orsøkunum til norsku luttøkuna er tann, at 

Norra hevur rætt til at vera við í leiting í íslendska økinum sambært eini 

avtalu um alt økið við Jan Mayen. Petoro er longu við í leitingini norsku megin 

Jan Mayen, og tí er hugsandi, at tað sær bæði vinnuligar og politiskar 

fyrimunir at vera við í íslendskum øki eisini. Gera okkara allarbesta Nils 

Sørensen, stjóri í Faroe Petroleum sigur við oljan.fo, at teir eru sera fegnir um 

at vera partur av ojuleitingini í Íslandi. Fyri at koma so langt hevur felagið 

gjørt eitt stórt og professionelt fyrireikingararbeiði. Hann heldur tað vera sera 

áhugavert at kunna samarbeiða við norska Petoro og eitt íslendskt oljufelag 

eisini. Hann vil kortini enn einki siga um, nær tað kemur hartil, at man fer at 

taka støðu til boring. Tað veldst alt um, hvussu gongst fyri forkanningunum av 

økinum. Men føroyski oljustjórin dylur ikki fyri, at hann er bjartskygdur um 

møguleikarnar at finna olju ella gass. Annars høvdu teir neyvan heldur brúkt 

orku og pening uppá hetta. Tað var annars hugaligt at hoyra íslendska 

forsetan úttala í London herfyri, at hann fegin sá og føldi seg mest tryggan 

við, at tað vóru føroyingar, sum finna íslendsku oljuna. Vit skulu gera okkara 

allarbesta, sigur Nils Sørensen, ið leggur aftrat, at Ísland er ein partur av 

strategiini hjá Faroe Petroleum at vera við í oljuleiting í Norðuratlantshavi og 

Arktis, her í fyrstu atløgu í Barentshavinum. Felagið heldur so fram við sínum 

nógva virksemi í Norðsjónum, vestan fyri Hetland og í Føroyum. Sjálvur sær 

hann fram til eitt spennandi oljuár við týðandi kanningum og boringum 

umframt framhaldandi framleiðslu. Myndir Stjórin í íslendska orkustovninum 

Guðni Jóhannesson bjóðar Graham Stewart, stjóra í Faroe Petroleum, 

stjóranum í Iceland Petroleum og stjóranum í Petoro Kjell Petersen 

vælkomnar at vera við í íslendsku leitingini eftir olju og gass. Islendski 

orkustjórin skrivar undir leitiloyvini saman við orku- og oljumálaráðharrunum 

úr Islandi og Norra. Kelda -  Orkustovnurin og RÚV.


