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Oljufelagið Valiant gevst í Føroyum

Oljufelagið Valiant Petroleum er ikki longur partur av oljuleitingini á føroyska 

landgrunninum. Hetta hendir eftir, at felagið hevur latið inn aftur til 

myndugleikarnar loyvi 014, sum var tað seinasta av trimum loyvum hjá 

felagnum. Hini loyvini eru latin innaftur fyri tíð síðani. Hetta seinasta loyvið 

hevði Valiant saman við Atlantic Petroleum og varð latið heilt afturi í 2004. 

Valiant varð herfyri keypt upp av oljufelagnum Ithaka. Oljan.fo skilur, at hetta 

nýggja felagið hevur ikki áhuga í at halda fram við leiting í Føroyum men 

leggur seg meira eftir at keypa seg inn í loyvi, har framleiðsla longu er í 

gongd. Saman við Valiant fer eisini ein gamal kenningur innan oljuleiting við 

Føroyar, nevniliga leitistjórin í Valiant, Terje Hagevang. Hann gevst somuleiðis 

í felagnum og er farin at arbeiða fyri íslendska oljufelagið Eykon. Terje 

Hagevang var í síni tíð ein av útlendsku undangongumonnunum, tá farið varð 

at gera kanningar á landgrunninum her. Tá var hann leitistjóri í felagnum Saga 

Petroleum og helt seinni fram hjá fyrst Sagex og seinni hjá Geysir Petroleum. 

Nú Valiant er søga verður kendi norski jarðfrøðingurin ikki at síggja í Føroyum  

í hvussu er ikki fyribils. Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi, sigur við oljan.fo, at 

tað sjálvandi er spell, at feløg gevast við leitingini í Føroyum. Tað er betur, at 

onkur kemur heldur enn at onkur fer. Men hetta hevur so verið gongdin í 

Føroyum, síðani fyrstu loyvini vórðu latin í 2000. Feløg eru komin og onnur 

eru farin. Leitiloyvi eru fyri ávíst áramál og binda feløg, tá tey fáa leitiloyvi, 

seg til at gera ymsar kanningar og loksins taka avgerð, um tey vilja bora ella 

ikki, drill or drop, sum tað verður kallað á oljumáli. Sum skilst hevur Valiant 

ikki mett, at tíðin var komin til at binda seg til at bora ein brunn, nú bíðað 

verður úrslitinum av Brugdan 2 brunnimnum hjá Statoil. Tað liggur tó í hvussu 

er meira enn eitt ár frammi í tíðini. Jarðfeingi hevur so sínar reglar at ganga 

eftir, tá tað kemur til spurningin at leingja ella siga upp loyvi. Og partur av 

mannagongdini, sum hevur verið brúkt bæði her heima og aðrastaðni er 

tann, at feløg mugu binda seg til antin at gera fleiri kanningar ella bora, tá 

loyvistíðin gongur ella dregur út. Petur Joensen sigur, at sjálvandi royna tey at 

varðveita og menna áhugan fyri leitingini, men tað ber heldur ikki til at leingja 

ávís loyvi, um so er, at feløg einki hava at bjóða av arbeiði á loyvinum. 

Jarðfeingi fylgir sjálvandi eisini gongdini aðrastaðni og tí kapping, sum er. Tá 

lítil kapping er um loyvi á Føroyaøkinum ber so heldur ikki til at seta ov strong 

krøv. Hinvegin er tað eitt prinsipp hjá myndugleikunum, at feløg ikki sleppa at 

sita og bíða við einum loyvi, til man kennir úrslitið av arbeiðinum hjá øðrum. 

Tað má í tað minsta vera framdrift í loyvunum, skulu tey halda fram. Oljan.fo 

skilur, at Valiant hevur ikki hildið seg til at bora ein brunn í verandi støðu. Nú 

Valiant ikki longur er partur av leitingini við Føroyar eru framvegis seks 

oljufeløg, sum eru við í leitiloyvum og forkanningarloyvi. Hesi eru Statoil, 

ExxonMobil, Dong, OMV, Atlantic Petroleum og Faroe Petroleum. Og hóast 

Valiant nú er givið í Føroyum eru tað onnur, sum vilja leggja nógv fyri at finna 

føroysku oljuna og gassið. Statoil fer í næsta ár undir aftur at borað Brugdan 

2 brunnin, har tað gavst í fjør vegna veður og tøkniligar trupulleikar. Saman 

við ExxonMobil og Atlantic Petroleum. Og harumframt fer Statoil saman við 

Dong og OMV at bora ein áhugaverdan brunn skamt frá markinum. Onnur 

góð tíðindini í seinastuni hava verið, at Dong hevur fingið tillutað tvey nýggj 

leitiloyvi á landgrunninum, og at ExxonMobil hevur keypt 6% av loyvisparti 

hjá Atlantic Petroleum aðrastaðni á landgrunninum. Hetta mugu sigast vera 

tekin um, at vón er fyri framman. Kort Nú Valiant er givið sær føroyska 

oljukortið soleiðis út - við tveimum fyristøðufeløgum og tilsamans seks 

oljufeløgum. Her nøkur av loyvunum, sum eru latin innaftur seinastu tíðina. 

Kelda Jarðffeingi.
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