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Oljufeløg vilja hava upplýsingar um føroysku 

undirgrundina

Hóast tað ikki er hvønndagskostur, at nýggj oljufeløg síggja dagsins ljós á 

føroyska landgrunninum, so vísir tað seg kortini, at áhugin fyri at fáa innlit í 

data um føroysku undirgrundina, er stórur millum oljufeløg. Her er serstakliga 

talan um feløg, sum longu eru virkin vestan fyri Hetland. Hetta upplýsir Petur 

Joensen, stjóri í Jarðfeingi. Hann leggur tó dent á, at tað kann oftani vera 

langt frá at biðja um upplýsingar til at gerast virkin partur av leitingini. Men 

tað er í hvussu er eitt positivt tekin, tá feløg koma so mikið langt at taka stig 

til at biðja um innlit í data leggur Petur Joensen aftrat. Hann ynskir tó ikki at 

siga, hvørji feløg talan er um. Jarðfeingi merkir ein øktan áhuga fyri økinum 

og snýr hesin seg fyrst og fremst at fáa data frá leitingini og kanningunum 

higartil. Sohvørt tíðin gongur verða úrslit almenn, og eisini tað letur upp dyr. 

Oljuráðstevna við til at seta orð á Eins og Jarðfeingi hevur ført fram, gjørdu 

fleiri av fyrilestrarhaldarunum á oljuráðstevnuni í Havn herfyri greitt, at 

føroysk oljuleiting er komin á eitt vegamót, nú loyvi ganga út í næstum. 

Tørvur er á at skapa nýggjan áhuga fyri Føroyaøkinum. Men til tess krevst 

bæði orka og pengar. Oljuráðstevnan kom í tøkum tíma og er eisini eitt gott 

grundarlag at arbeiða víðari út frá. Eg haldi vit á oljuráðstevnuni hoyrdu ein 

greiðan boðskap frá fleiri síðum um, at tíðin er komin til at marknaðarføra 

landgrunnin betri og miðvísari. Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum, 

tekur fult undir við hesum, og arbeiða vit saman við honum og hansara fólki 

um hetta," sigur Petur Joensen og heldur fram: Arbeiða saman við 

Vinnumálaráð Vit eru saman við Vinnumálaráðnum farin at leggja til rættis 

eina strategi fyri framtíðina við tí fyri eygað at fáa oljufeløg at vísa Føroyum 

størri ans og fáa meira leitivirksemi í gongd, ikki minst nú oljufund verða 

gjørd tætt upp at markinum. Men fyri at hava meira at bjóða feløgunum eru 

vit eisini noydd til at búna nýggj prospekt og gera tey meira sjónlig og ítøkilig, 

Ein kann kanska siga tað soleiðis, at jú meira ítøkilig vøran er, tess størri 

sannlíki er fyri, at hon vekir áhuga. sigur stjórin á Jarðfeingi, sum annars 

fegnast um, at DONG herfyri søkti um og fekk tillutað tvey nýggj leitiloyvi á 

landgrunninum." Hetta varð m.a. úrslit av nýggju "Open Door" skipaninI og av 

einum miðvísum arbeiði hjá Jarðfeingi at fáa gjørt nýggjar analysur av 

tilfarinum frá einum gomlum brunni. Ótroyttir leitimøguleikar Nógvir 

ótroyttir leitimøguleikar eru enn á føroyska landgrunnunum, so vit skulu fáa 

meira leitivirksemi í gongd. Júst hvussu hetta kemur at verða gjørt, eru ikki 

heilt avgjørt, men tað verður m.a. við at luttaka meira á ráðstevnum , har vit 

kunnu sýna fram, koma í samband við oljufeløg og við at banka á dyrnar hjá 

oljufeløgum, sum vit meta kunnu hava áhuga fyri Føroyaøkinum. Vit mugu 

finna fram til, hvar og hvussu vit brúka kreftirnar best og fáa mest fyri 

peningin. Myndir Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi, heldur fyrilestur á 

oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum í farna mánað. Myndatøka Jan 

Müller/oljan.fo
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vit eisini noydd til at búna nýggj prospekt og gera tey meira sjónlig og ítøkilig, 

Ein kann kanska siga tað soleiðis, at jú meira ítøkilig vøran er, tess størri 
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