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Atlantic brunnur ber boð um virkna írska oljuskipan

Føroyska oljufelagið, Atlantic Petroleum, sum herfyri gjørdist partur av boring 

vestan fyri Írland, kunnger nú, at brunnurin Dunquin North er liðugt boraður 

og frágingin. Talan var ikki um nakað fund, tó at brunnurin gevur týðandi 

upplýsingar um økið sum heild. Eitt sindur av olju var í brunninum, men har 

var sum heild heldur vatn enn olja í goymsluni í undirgrundini á 5 kilometra 

dýpi. Fyribils kanning av boringini vísir, at komið varð niður á eina goymslu, 

reservoir, ið hevur goymt olju, sum tó í stóran mun er likin burtur. Úrslitið ber 

tó boð um eina virkna oljuskipan í økinum. Og hetta síggja oljufeløg sum 

áhugaverdar upplýsingar. Tað var heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil, sum 

stóð fyri boringini. Hóast laka úrslitið, so metir stjórin í Providence Oil, sum 

var partur av brunninum, Tony OReilly, at upplýsingarnir frá boringini hava 

givið teimum vón um eitt nógv frægari úrslit á Dunquin South leitimiðinum í 

grannalagnum, sum skal hava eitt tjúkri segl, ið kann hava hildið uppá oljuna 

á staðnum. Vit halda, at Dunquin North brunnurin, sum er tann fyrsti í hesum 

nýggja økinum, hevur prógvað, at høvuðs-fortreytirnar fyri eini virknari 

oljuskipan eru til steðar í syðru Porcupine lægdini, sigur Tony OReilly. Hann 

sigur víðari, at upplýsingarnar eru lovandi fyri ikki bert Dunquin South leiðina 

men eisini fyri alt hetta økið sum heild og fer heilt vist at skunda undir nýggja 

leiting í økinum í framtíðini. Wayne Kirk, tekniskur stjóri hjá Atlantic 

Petroleum sigur í eini viðmerking til boriúrslitið, at boringin vísir, at her hevur 

verið eitt oljuberandi lag uppá 44 metrar í eini porøsari goymslu. Úrslitið 

hevur stóran týdning fyri økið sum heild og serstakliga fyri grannaleiðina, 

Dunquin South heldur hann. Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum sigur, at 

leitimiðið var mett at bera stóran váða við sær, tí tað er í einum útjaðaraøki, 

har tað ikki hevur verið borað áður. Úrslitið vísir, at møguleikin at finna olju í 

økinum er tilsteðar, og at hesin brunnurin hevur givið týðandi upplýsingar. 

ExxonMobil stendur fyri 25,5% av loyvinum, ENI 27,5, Repsol fyri 25%, 

Providence Resources fyri 16%, Atlantic Petroleum fyri 4% og Sosina 

Exploration fyri 2%. Ben Arabo vísir eisini á, at felagið fer at bora 

leiti/avmarkingarbrunn á Pegasus fundinum har suðuri í bretskum øki seinni í 

ár.
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Føroyska oljufelagið, Atlantic Petroleum, sum herfyri gjørdist partur av boring 

vestan fyri Írland, kunnger nú, at brunnurin Dunquin North er liðugt boraður 

og frágingin. Talan var ikki um nakað fund, tó at brunnurin gevur týðandi 

upplýsingar um økið sum heild. Eitt sindur av olju var í brunninum, men har 

var sum heild heldur vatn enn olja í goymsluni í undirgrundini á 5 kilometra 

dýpi. Fyribils kanning av boringini vísir, at komið varð niður á eina goymslu, 

reservoir, ið hevur goymt olju, sum tó í stóran mun er likin burtur. Úrslitið ber 

tó boð um eina virkna oljuskipan í økinum. Og hetta síggja oljufeløg sum 

áhugaverdar upplýsingar. Tað var heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil, sum 

stóð fyri boringini. Hóast laka úrslitið, so metir stjórin í Providence Oil, sum 

var partur av brunninum, Tony OReilly, at upplýsingarnir frá boringini hava 

givið teimum vón um eitt nógv frægari úrslit á Dunquin South leitimiðinum í 

grannalagnum, sum skal hava eitt tjúkri segl, ið kann hava hildið uppá oljuna 

á staðnum. Vit halda, at Dunquin North brunnurin, sum er tann fyrsti í hesum 

nýggja økinum, hevur prógvað, at høvuðs-fortreytirnar fyri eini virknari 

oljuskipan eru til steðar í syðru Porcupine lægdini, sigur Tony OReilly. Hann 

sigur víðari, at upplýsingarnar eru lovandi fyri ikki bert Dunquin South leiðina 

men eisini fyri alt hetta økið sum heild og fer heilt vist at skunda undir nýggja 

leiting í økinum í framtíðini. Wayne Kirk, tekniskur stjóri hjá Atlantic 

Petroleum sigur í eini viðmerking til boriúrslitið, at boringin vísir, at her hevur 

verið eitt oljuberandi lag uppá 44 metrar í eini porøsari goymslu. Úrslitið 

hevur stóran týdning fyri økið sum heild og serstakliga fyri grannaleiðina, 

Dunquin South heldur hann. Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum sigur, at 

leitimiðið var mett at bera stóran váða við sær, tí tað er í einum útjaðaraøki, 

har tað ikki hevur verið borað áður. Úrslitið vísir, at møguleikin at finna olju í 

økinum er tilsteðar, og at hesin brunnurin hevur givið týðandi upplýsingar. 

ExxonMobil stendur fyri 25,5% av loyvinum, ENI 27,5, Repsol fyri 25%, 

Providence Resources fyri 16%, Atlantic Petroleum fyri 4% og Sosina 

Exploration fyri 2%. Ben Arabo vísir eisini á, at felagið fer at bora 

leiti/avmarkingarbrunn á Pegasus fundinum har suðuri í bretskum øki seinni í 

ár.


