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Faroe Petroleum bora í Barentshavinum

Oljufelagið Faroe Petroleum fer nú at royna eydnuna í Barentshavinum. Í 

hesum mánaðinum verður sett á leitimiðið Darwin í Barentshavinum, sum er 

mett at kunna goyma 600 milliónir tunnur av olju. Størst á norska 

landgrunninum Nú hol er sett á 2013 fer oljufelagið Faroe Petroleum veruliga 

at spenna seg út á norska landgrunninum, har felagið má sigast at hava fingið 

fast fótafesti. Í ár ætlar felagið at brúka umleið 1,5 milliardir kr. til sítt 

virksemi á norska landgrunninum. Hetta skrivar skotska blaðið Press & 

Journal á sínum orkusíðum. Felagið roknar við, at tað mesta av virkseminum í 

ár verður í Norra, m.a. tí at fortreytirnar fyri leiting eru so góðar har. Felagið 

fær knappar 700 milliónir kr. aftur í skattalætta fyri leiting. Faroe Petroleum 

er í dag tað bretskt skrásetta felagið í Norra, sum hevur flest leitiloyvi. Í løtuni 

fyrireikar felagið seg til at fara undir at bora metingarbrunn á bretska 

landgrunninum saman við oljufelagnum Parkmead. Talan er um Perth fundið. 

Vónað verður at úrslitið av eini nýggjari boring kann leggja eini 50% av olju 

aftrat verandi fundi, sum síðani kann byggjast út. Annars verður framvegis 

bíðað eftir úrslitinum av North Uist brunninum, har borað hevur verið í skjótt 

eitt ár. Blaðið skrivar, at úrslitið frá hesi boringini verður klárt um einar tvær 

vikur. Tað er Stena Carron, eitt av heimsins best útgjørdu boriskipum, sum 

borar. Hvør boridagurin kostar knappar 5 milliónir kr. Byrjað varð at bora 26. 

mars í fjør. 60 leitiloyvi Graham Stewart, stjóri sigur við blaðið, at hóast 

felagið í fjør ikki gjørdi nakað lønandi fund, so eru hend stór framstig og 

hevur felagið í dag ikki færri enn 60 leitiloyvi í Norra, Bretland og Íslandi. 

Hetta verður eitt spennandi ár fyri okkum, har vit skulu bora fleiri leitibrunnar 

og eisini metingar- og útbyggingarbrunnar. Vit hava framvegis 

kredittmøguleikar, ið ikki eru brúktir, og sum vit fegnir vilja nýta til at keypa 

part av eini oljuframleiðandi eind, sigur oljustjórin. Tað verður helst talan um 

at bora ikki færri enn 6 til 7 leitibrunnar, harav felagið eigur 15% í eini 

spennandi boring í Barentshavinum, kallað Darwin. Tað er Repsol, sum er 

fyristøðufelag og siga metingar, at hetta leitimiðið kann goyma upp til 600 

milliónir tunnur av olju. Í dag arbeiða 50 fólk hjá Faroe Petroleum. Felagið 

hevur skrivstovur í m.a. Aberdeen, London og Stavanger.
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