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Faroe Petroleum umfatandi boriskrá fyri framman

Komandi hálvár verður eitt hitt mest spennandi hjá oljufelagnum Faroe 

Petroleum higartil við nógvum leiti- og metingarbrunnum, ið skapa 

møguleikar fyri týðandi virðisøking fyri partaeigararnar sigur felagið í 

tíðindaskrivi í morgun. Felagið hevur eina munandi og virknað íløguskrá fyri 

framman, sum øll er fíggjað við peningarensli, tøkum peningi og verandi 

lánum. Graham Stewart, stjóri: "Vit eru fegnir um at geva hesa dagføring av 

okkara virksemi við eini boriskrá, har 6 brunnar skulu borast í seinna hálvári í 

ár. Framleiðslan uppá 8.100 tunnir av olju og gassi um dagin er í tráð við 

forsøgnina hjá felagnum og gevur felagnum ein týðandi peningafloym, ið 

fíggjar stóru leitiverkætlanina. Við tøkum peningi, týðandi skattafrádráttum í 

Bretlandi og stórum lánifasilitetum, er felagið í einari sterkari støðu." Stórt 

leitivirksemi Leitivirksemi við stórum møguleikum stendur fyri durum  skráin 

fyri seinna hálvár fevnir um 6 brunnar: ? Snilehorn (Faroe 7,5%) ? Novus 

(Faroe 50% og fyristøðufelag) ? Butch East og Butch South West (Faroe 15%) 

? Solberg (Faroe 30%) ? Pil (Faroe 25%) Framleiðsla og útbyggingar  álítandi 

og støðug ? Frá ársbyrjan til 31. mai var framleiðslan umleið 8,100 tunnur av 

olju og gassi um dagin (umroknað til olju) ? Faroe keypir størri ognarlut í 

Brage Sognefjord ? Útbygging av Orca gass framleiðslueindini er ávegis (Faroe 

3,24%) ? Framleiðslubrunnar verða boraðir á Schooner (Faroe 6,9%), Brage 

(Faroe 14,26%) og Njord (Faroe 7,5%) Dagføring av leitiskrá Snilehorn (Faroe 

7,5%)  Hetta er ein hjáleið til Njord framleiðslueindina í Norskahavinum, ið 

Statoil er fyristøðu-felag fyri. Songa Trym verður nýtt til boringina; olju og 

gass leitimiðini, sum borað verða niður á jarðfláum, líknandi oljugoymslunum, 

sum Njord framleiðir frá. Brunnurin og síðusporsbrunnurin liggja 4 km frá 

Njord framleiðslueindini. Gerst Snilehorn eitt fund, er ætlanin at gera eina 

skjóta útbygging, og binda Snilehorn í Hyme framleiðslueindina. Framleiðsla 

kann møguliga byrja í 2015/16. Novus (Faroe 50% og fyristøðufelag)  Faroe 

Petroleum er fyristøðufelag á hesum leitibrunninum í Norskahavinum, sum 

boriskipið West Navigator fer at bora. Brunnurin liggur á Halten bankanum, 

umleið 10 km í ein útsynning frá Heidrun framleiðslueindini, sum Statoil er 

fyristøðufelag fyri. Butch East og Butch South West (Faroe 15%)  Brunnarnir 

liggja í norska partinum av Norðsjónum og verða boraðir í framhaldi av tí 

týðandi Butch fundinum, sum boðað varð frá í oktober mánaða 2011, og sum 

eisini vísti á eitt nýtt oljuøki. Mærsk Giant boripallurin verður nýttur til 

brunnarnir, sum verða boraðir hvør eftir annan. Tað er Centrica Norge AS, ið 

er fyristøðufelag. Brunnarnir liggja tætt við eitt týðandi undirstøðukervi, har 

Ula, Tambar og Gyda framleiðslueindirnar liggja. Solberg (Faroe 30%)  

Brunnurin liggur á Halten bankanum í Norskahavinum, og tað verður 

Borgland Dolphin boririggurin, ið verður nýttur til hesa metingarboring av 

Solberg/Rodriguez fundinum, sum boðað varð frá í januar mánaða í ár. 

Wintershall er fyristøðufelag, og metingarnar um støddina á fundinum eru 

tær somu, sum Wintershall áður hevur boðað frá. Pil (Faroe 25%)  Brunnurin 

á Halten bankanum í Norskahavinum skal borast niður á eitt leitimið suður úr 

Njord og Draugen framleiðslueindunum, og tað verður Trancocean Artic 

boripallurin, sum skal bora brunnin. VNG er fyristøðufelag. Pil leitimiðið liggur 

so mikið nær við Njord framleiðslueindina, sum Faroe eigur 7,5% av, at tað er 

gjørligt at binda í hesa framleiðslueindina, um rakt verður við olju. Leitiloyvini 

Caramello (Faroe 40%) og Lola (Faroe 50%)  Felagið er fyristøðufelag á hesum 

loyvunum, har 3D seismikk verður skotin. Byrjað varð í juni mánaða, og 

væntandi verður alt arbeiði liðugt í september. Økið, sum skotið verður yvir, 

er 1691 ferkilometrar. Dagføring av framleiðslu- og útbyggingarskrá Njord 

(Faroe 7,5%)  Ein nýggj boriskrá við framleiðslubrunnum er byrjað eftir ein 

steðg, so at ábøtir og menningar kundu gerast. Boringar verða gjørdar á tí 

sokallaða A-20 multi-lateral brunninum, sum væntandi fer at økja um 

framleiðsluna frá Ilje og Tilje oljugoymslunum. Brage (Faroe 14,26%)  Feløgini 

í Brage samtakinum hava gjørt semju um at útjavna ognirnar í Brage eindini 

(Faroe 14.26%) og Brage Sognefjord (Faroe 13,4%). Avtalan førir við sær, at 

Faroe fær 0,86% afturat í Brage Sognefjord, og sostatt hevur 14.26% av 

báðum. Framleiðsluboringar verða gjørdar á tí sokallaða A- 23C long reach 

brunninum, sum skuldi ført nýggja framleiðslu frá Sognefjord við sær. Hyme 

(Faroe 7,5%)  Framleiðslueindin er ein hjáleið til Njord, sum byrjaði at 

framleiða í mars mánaða 2013. Framleiðslan er jøvn og sambært ætlan. 

Arbeitt verður við at gera innspræningarbrunnar, soleiðis at framleiðslan 

kann økjast í komandi mánaðum. Schooner (Faroe 6,9%)  Byrjað er at bora 

ein framleiðslubrunn afturat á hesi gasseindini í suður Norðsjónum í 

Bretlandi. Væntandi byrjar framleiðslan frá nýggja brunninum í 4. ársfjórðingi 

2013. Orca (Faroe 3,24%)  Útbyggingin heldur á fram, og gassframleiðslan 

byrjar í tíðliga í 2014.
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Petroleum higartil við nógvum leiti- og metingarbrunnum, ið skapa 

møguleikar fyri týðandi virðisøking fyri partaeigararnar sigur felagið í 

tíðindaskrivi í morgun. Felagið hevur eina munandi og virknað íløguskrá fyri 

framman, sum øll er fíggjað við peningarensli, tøkum peningi og verandi 

lánum. Graham Stewart, stjóri: "Vit eru fegnir um at geva hesa dagføring av 

okkara virksemi við eini boriskrá, har 6 brunnar skulu borast í seinna hálvári í 

ár. Framleiðslan uppá 8.100 tunnir av olju og gassi um dagin er í tráð við 

forsøgnina hjá felagnum og gevur felagnum ein týðandi peningafloym, ið 

fíggjar stóru leitiverkætlanina. Við tøkum peningi, týðandi skattafrádráttum í 

Bretlandi og stórum lánifasilitetum, er felagið í einari sterkari støðu." Stórt 

leitivirksemi Leitivirksemi við stórum møguleikum stendur fyri durum  skráin 

fyri seinna hálvár fevnir um 6 brunnar: ? Snilehorn (Faroe 7,5%) ? Novus 

(Faroe 50% og fyristøðufelag) ? Butch East og Butch South West (Faroe 15%) 

? Solberg (Faroe 30%) ? Pil (Faroe 25%) Framleiðsla og útbyggingar  álítandi 

og støðug ? Frá ársbyrjan til 31. mai var framleiðslan umleið 8,100 tunnur av 

olju og gassi um dagin (umroknað til olju) ? Faroe keypir størri ognarlut í 

Brage Sognefjord ? Útbygging av Orca gass framleiðslueindini er ávegis (Faroe 

3,24%) ? Framleiðslubrunnar verða boraðir á Schooner (Faroe 6,9%), Brage 

(Faroe 14,26%) og Njord (Faroe 7,5%) Dagføring av leitiskrá Snilehorn (Faroe 

7,5%)  Hetta er ein hjáleið til Njord framleiðslueindina í Norskahavinum, ið 

Statoil er fyristøðu-felag fyri. Songa Trym verður nýtt til boringina; olju og 

gass leitimiðini, sum borað verða niður á jarðfláum, líknandi oljugoymslunum, 

sum Njord framleiðir frá. Brunnurin og síðusporsbrunnurin liggja 4 km frá 

Njord framleiðslueindini. Gerst Snilehorn eitt fund, er ætlanin at gera eina 

skjóta útbygging, og binda Snilehorn í Hyme framleiðslueindina. Framleiðsla 

kann møguliga byrja í 2015/16. Novus (Faroe 50% og fyristøðufelag)  Faroe 

Petroleum er fyristøðufelag á hesum leitibrunninum í Norskahavinum, sum 

boriskipið West Navigator fer at bora. Brunnurin liggur á Halten bankanum, 

umleið 10 km í ein útsynning frá Heidrun framleiðslueindini, sum Statoil er 

fyristøðufelag fyri. Butch East og Butch South West (Faroe 15%)  Brunnarnir 

liggja í norska partinum av Norðsjónum og verða boraðir í framhaldi av tí 

týðandi Butch fundinum, sum boðað varð frá í oktober mánaða 2011, og sum 

eisini vísti á eitt nýtt oljuøki. Mærsk Giant boripallurin verður nýttur til 

brunnarnir, sum verða boraðir hvør eftir annan. Tað er Centrica Norge AS, ið 

er fyristøðufelag. Brunnarnir liggja tætt við eitt týðandi undirstøðukervi, har 

Ula, Tambar og Gyda framleiðslueindirnar liggja. Solberg (Faroe 30%)  

Brunnurin liggur á Halten bankanum í Norskahavinum, og tað verður 

Borgland Dolphin boririggurin, ið verður nýttur til hesa metingarboring av 

Solberg/Rodriguez fundinum, sum boðað varð frá í januar mánaða í ár. 

Wintershall er fyristøðufelag, og metingarnar um støddina á fundinum eru 

tær somu, sum Wintershall áður hevur boðað frá. Pil (Faroe 25%)  Brunnurin 

á Halten bankanum í Norskahavinum skal borast niður á eitt leitimið suður úr 

Njord og Draugen framleiðslueindunum, og tað verður Trancocean Artic 

boripallurin, sum skal bora brunnin. VNG er fyristøðufelag. Pil leitimiðið liggur 

so mikið nær við Njord framleiðslueindina, sum Faroe eigur 7,5% av, at tað er 

gjørligt at binda í hesa framleiðslueindina, um rakt verður við olju. Leitiloyvini 

Caramello (Faroe 40%) og Lola (Faroe 50%)  Felagið er fyristøðufelag á hesum 

loyvunum, har 3D seismikk verður skotin. Byrjað varð í juni mánaða, og 

væntandi verður alt arbeiði liðugt í september. Økið, sum skotið verður yvir, 

er 1691 ferkilometrar. Dagføring av framleiðslu- og útbyggingarskrá Njord 

(Faroe 7,5%)  Ein nýggj boriskrá við framleiðslubrunnum er byrjað eftir ein 

steðg, so at ábøtir og menningar kundu gerast. Boringar verða gjørdar á tí 

sokallaða A-20 multi-lateral brunninum, sum væntandi fer at økja um 

framleiðsluna frá Ilje og Tilje oljugoymslunum. Brage (Faroe 14,26%)  Feløgini 

í Brage samtakinum hava gjørt semju um at útjavna ognirnar í Brage eindini 

(Faroe 14.26%) og Brage Sognefjord (Faroe 13,4%). Avtalan førir við sær, at 

Faroe fær 0,86% afturat í Brage Sognefjord, og sostatt hevur 14.26% av 

báðum. Framleiðsluboringar verða gjørdar á tí sokallaða A- 23C long reach 

brunninum, sum skuldi ført nýggja framleiðslu frá Sognefjord við sær. Hyme 

(Faroe 7,5%)  Framleiðslueindin er ein hjáleið til Njord, sum byrjaði at 

framleiða í mars mánaða 2013. Framleiðslan er jøvn og sambært ætlan. 

Arbeitt verður við at gera innspræningarbrunnar, soleiðis at framleiðslan 

kann økjast í komandi mánaðum. Schooner (Faroe 6,9%)  Byrjað er at bora 

ein framleiðslubrunn afturat á hesi gasseindini í suður Norðsjónum í 

Bretlandi. Væntandi byrjar framleiðslan frá nýggja brunninum í 4. ársfjórðingi 

2013. Orca (Faroe 3,24%)  Útbyggingin heldur á fram, og gassframleiðslan 

byrjar í tíðliga í 2014.


