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Faroe Petroleum stóra søluavtalu í Norra

Faroe Petroleum hevur selt týðandi ognarpartar av tveimum av sínum loyvum 

í norskum øki og hevur við avtalu við oljufeløgini Spike Exploration og 

Concedo spart stórar upphæddir av komandi borikostnaðinum. Brunnarnir 

skulu borast í hesum árinum og eru ognarpartarnir seldir við góðum treytum 

fyri Faroe Petroleum. Tó hevur felagið framvegis týðandi ognarpartar av 

loyvunum eftir, sigur felagið í eini fráboðan í morgun. Um somu tíð gevur 

felagið eina dagføring av virksemi felagsins, sum m.a. fevnir um eina 

spennandi leitiskrá: Samandráttur Søla av ognarpørtum av Novus og Solberg 

brunnunum ? Novus og Solberg brunnarnir skulu eftir ætlan borast á 

norskum øki í 2013, og ognarpartar av brunnunum eru seldir við góðum 

treytum fyri Faroe Petroleum ? Eftir søluna eigur Faroe 30% av Novus, og er 

fyristøðufelag og 20% av Solberg ? Við hesum hevur felagið gjørt týðandi 

útreiðslusparingar, men hevur framhaldandi stórar partar av loyvunum 

Týðandi leitivirksemi við stórum árini stendur fyri durum ? Snilehorn (Faroe 

7,5%)  væntandi verður byrjað at bora leitibrunnin í september mánaða 2013. 

Møgulig framleiðsla verður førd til Njord framleiðslueindina ? Butch East og 

Butch South West (Faroe 15%)  væntandi verður byrjað at bora Butch East 

brunnin í oktobur mánaða 2013, og síðani ein brunn á Butch South West ? 

Novus (Faroe 30% og fyristøðufelag)  væntandi verður byrjað at bora 

brunnin, sum liggur 10 km sunnanfyri Heidrun framleiðslueindina, í 

novembur mánaða 2013 ? Pil (Faroe 25%)  væntandi verður brunnurin 

boraður í desembur mánaða 2013. Leitimiðið liggur sunnanfyri Njord og 

Draugen framleiðslueindirnar ? Solberg (Faroe 20%)  brunnurin verður 

væntandi boraður í januar 2014 3D seismikkvirksemi fyri 2013 er liðugt ? 

Felagið hevur gjørt tvær stórar 3D seismikk verkætlanir lidnar í Norra sum 

fyristøðufelag Framleiðsla og útbyggingar ? Miðal framleiðslan fyri fyrra 

hálvár 2013 var umleið 7.890 tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til 

olju), íroknað framleiðsluna frá East Foinaven ? Miðal framleiðslan fyri árið 

2013 verður mett at verða í lægra endanum av metingini um 7.000  9.000 

tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til olju), sum varð gjørd við 

ársbyrjan. Søla av ognarpørtum í Novus og Solberg brunnunum Novus  

Leitiloyvi PL645 (Faroe átti 50% fyri søluna og nú 30% og er fyristøðufelag) 

Spike Exploration Holdings AS (Spike) og Concedo AS hava ávíkavist keypt 

15% og 5% ognarpart av Novus leitiloyvinum, ímóti partvís at gjalda fyri 

útreiðslurnar hjá Faroe Petroleum í sambandi við komandi boring á loyvinum. 

Solberg og Rodriguez  Leitiloyvi PL475 (Faroe átti 30% fyri søluna og nú 20%) 

Spike hevur keypt 10% av loyvinum PL475, har Rodriguez fundið og Solberg 

leitimiðið liggja, ímóti at gjalda ein part av borikostnaðinum hjá Faroe 

Petroleum í sambandi við komandi brunnin, ið skal borast á loyvinum, ið 

Wintershall er fyristøufelag fyri. Við at selja ognarpartar av Novus og Solberg 

brunnunum til Spike Exploration og Concedo, og tó hava týðandi ognarpartar 

eftir, hevur Faroe spart stórar upphæddir av borikostanði. Sølurnar eru 

treytaðar av, at norsku myndugleikarnir góðkenna søluna, og at partarnir, 

sum eiga í loyvinum, samtykkja. Týðandi leitiskrá stendur fyri framman 

Felagið byrjar nú eina langtíðar leiti- og boriætlan við týðandi møguleikum. 

Snilehorn (Faroe 7,5%)  Hesin brunnur og síðusporsbrunnur, ið Statoil er 

fyristøðufelag fyri, liggur 4 km frá Hyme framleiðslueindini (Faroe 7,5%) í 

Norskahavinum. Hyme framleiðslan verður leidd til Njord 

framleiðslueindirnar (Faroe 7,5%). Verður Snilehorn eitt fund, er ætlanin at 

gera eina skjóta útbygging, og binda Snilehorn í Hyme framleiðslueindina. 

Brunnurin verður boraður í september mánaða 2013, og Songa Trym verður 

nýtt til boringina. Møgulig framleiðsla kann byrja í 2015/16. Butch East og 

Butch South West (Faroe 15%)  Brunnarnir, sum Centrica Norge AS er 

fyristøðufelag fyri, liggja í norska partinum av Norðsjónum, tætt við týðandi 

undirstøðukervi og tætt við Ula, Tambar og Gyda framleiðslueindirnar. 

Brunnarnir 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. 

Tann fyrsti av hesum brunnum, Butch East, verður væntandi boraður í 

oktobur mánaða 2013. Mærsk Giant boripallurin verður nýttur. Novus (Faroe 

átti 50% fyri søluna, og eigur nú 30% og er fyristøðufelag)  Faroe Petroleum 

er fyristøðufelag á hesum leitibrunni í Norskahavinum, sum liggur 9 km í ein 

útsynning frá Heidrun framleiðslueindini, ið Statoil er fyristøðufelag fyri. 

Hetta er eitt av kjarnuøkunum hjá Faroe, og hevur felagið verið við í fleiri 

fundum, so sum Maria, Fogelberg og Rodriguez. Byrjað verður at bora í 

novembur mánaða 2013 og verður boriskipið West Navigator nýtt. Pil (Faroe 

25%)  Brunnurin, sum VNG er fyristøðufelag fyri, liggur á Halten bankanum í 

Norskahavinum, 33 km frá Njord framleiðslueindini, sum Faroe eigur 7,5% av. 

Henda frástøða gevur møguleika fyri at føra møguligari framleiðsluna til 

Njord framleiðslueindina. Brunnurin verður boraður í desembur mánaða 

2013 og verður Transocean Arctic boripallurin nýttur. Solberg (Faroe átti 30% 

fyri søluna og eigur nú 20%)  Metingarbrunnurin skal meta um støddina á 

Rodriguez fundinum, sum boðað varð frá í januar mánaða í ár. Wintershall er 

fyristøðufelag, og metur felagið at ímillum 19 -126 mió.. tunnur av olju kunnu 

vinnast burturúr fundinum. Ætlanin er at bora brunnin í januar 2014. Faroe 

hevur nú 20% av loyvinum. Faroe hevur eisini 30% av Milagro leitiloyvinum 

PL590, sum liggur tætt við Solberg, og verður lovandi, um Solberg 

metingarbrunnurin eydnast. 3D seismikkvirksemi fyri 2013 er liðugt Faroe er 

liðugt við tvær seismiskar verkætlanir í Noreg, sum felagið hevur verið 

fyristøðufelag fyri. 1700 m2 av 3D seismikki vórðu skotnir við nýmótans 

seismikkskipinum frá Polarcus flotanum. Uppgávan varð liðug tann 17. 

august, áðrenn tíðina, og til lægri kostnað enn mett frammanundan. Fyrri 

seismikkurin var skotin yvir PL665 Caramello leitiloyvið, ið Faroe fekk lutað í 

januar mánaða 2013, sum fyristøðufelag og við 40%. Seinni seismikkurin varð 

skotin yvir Lola leitimiðið PL620, sum felagið fekk lutað í januar mánaða 2012, 

sum fyristøðufelag og við 50%. Seismikkurin verður nú viðgjørdur og nýttur 

sum grundarlag fyri møguligum boringum á hesum loyvum. Framleiðsla og 

útbyggingar Miðal oljuframleiðslan fyri fyrra hálvár 2013 var umleið 7.890 

tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til olju), og mett verður at miðal 

oljuframleiðslan fyri alt árið 2013 verður í lægra endanum av 7.000  9.000 

tunnum av olju og gassið um dagin (umroknað til olju). Hetta kemst av 

nátturligum falli av framleiðsluni og framleiðslustøðgumvanlig vegna 

viðlíkahaldi og íløguvirksemi. Íløguvirksemi fyri 2013 fevnir um boringar á 

Schooner, Njord og Brage, og útbygging av Hyme og Orca leiðunum. Hyme 

byrjaði at framleiða í februar, og væntandi byrjar framleiðsla á Orca miðinum 

áðrenn ársenda. Nakað av seinkingum eru á Schooner, Njord og Brage, sum 

førir við sær forskjótingar av framleiðslu. Graham Stewart, forstjóri, sigur í 

viðmerking: Felagið fegnast um framgongdina, ið er gjørd teir seinastu 

mánaðirnar, har sølan av ognarpørtum av Novus og Solberg brunnunum eru 

dømi um porteføljustýring, har ognarpartar verða seldir, men har felagið tó 

hevur týðandi part eftir. Fyri framman liggur eitt tað mest spennandi og 

týðandi tíðarskeiðið hjá felagnum við framhaldandi boringum av bæði leiti og 

metingarbrunnum, sum er fult fíggjað, og sum kann skapa týðandi virðisøking 

fyri partaeigarnar. Mynd Graham Stewart, stjóri fegnast um nýggju avtalurnar 

í Norra. Her saman við Nils Sørensen, stjóra
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Faroe Petroleum hevur selt týðandi ognarpartar av tveimum av sínum loyvum 

í norskum øki og hevur við avtalu við oljufeløgini Spike Exploration og 

Concedo spart stórar upphæddir av komandi borikostnaðinum. Brunnarnir 

skulu borast í hesum árinum og eru ognarpartarnir seldir við góðum treytum 

fyri Faroe Petroleum. Tó hevur felagið framvegis týðandi ognarpartar av 

loyvunum eftir, sigur felagið í eini fráboðan í morgun. Um somu tíð gevur 

felagið eina dagføring av virksemi felagsins, sum m.a. fevnir um eina 

spennandi leitiskrá: Samandráttur Søla av ognarpørtum av Novus og Solberg 

brunnunum ? Novus og Solberg brunnarnir skulu eftir ætlan borast á 

norskum øki í 2013, og ognarpartar av brunnunum eru seldir við góðum 

treytum fyri Faroe Petroleum ? Eftir søluna eigur Faroe 30% av Novus, og er 

fyristøðufelag og 20% av Solberg ? Við hesum hevur felagið gjørt týðandi 

útreiðslusparingar, men hevur framhaldandi stórar partar av loyvunum 

Týðandi leitivirksemi við stórum árini stendur fyri durum ? Snilehorn (Faroe 

7,5%)  væntandi verður byrjað at bora leitibrunnin í september mánaða 2013. 

Møgulig framleiðsla verður førd til Njord framleiðslueindina ? Butch East og 

Butch South West (Faroe 15%)  væntandi verður byrjað at bora Butch East 

brunnin í oktobur mánaða 2013, og síðani ein brunn á Butch South West ? 

Novus (Faroe 30% og fyristøðufelag)  væntandi verður byrjað at bora 

brunnin, sum liggur 10 km sunnanfyri Heidrun framleiðslueindina, í 

novembur mánaða 2013 ? Pil (Faroe 25%)  væntandi verður brunnurin 

boraður í desembur mánaða 2013. Leitimiðið liggur sunnanfyri Njord og 

Draugen framleiðslueindirnar ? Solberg (Faroe 20%)  brunnurin verður 

væntandi boraður í januar 2014 3D seismikkvirksemi fyri 2013 er liðugt ? 

Felagið hevur gjørt tvær stórar 3D seismikk verkætlanir lidnar í Norra sum 

fyristøðufelag Framleiðsla og útbyggingar ? Miðal framleiðslan fyri fyrra 

hálvár 2013 var umleið 7.890 tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til 

olju), íroknað framleiðsluna frá East Foinaven ? Miðal framleiðslan fyri árið 

2013 verður mett at verða í lægra endanum av metingini um 7.000  9.000 

tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til olju), sum varð gjørd við 

ársbyrjan. Søla av ognarpørtum í Novus og Solberg brunnunum Novus  

Leitiloyvi PL645 (Faroe átti 50% fyri søluna og nú 30% og er fyristøðufelag) 

Spike Exploration Holdings AS (Spike) og Concedo AS hava ávíkavist keypt 

15% og 5% ognarpart av Novus leitiloyvinum, ímóti partvís at gjalda fyri 

útreiðslurnar hjá Faroe Petroleum í sambandi við komandi boring á loyvinum. 

Solberg og Rodriguez  Leitiloyvi PL475 (Faroe átti 30% fyri søluna og nú 20%) 

Spike hevur keypt 10% av loyvinum PL475, har Rodriguez fundið og Solberg 

leitimiðið liggja, ímóti at gjalda ein part av borikostnaðinum hjá Faroe 

Petroleum í sambandi við komandi brunnin, ið skal borast á loyvinum, ið 

Wintershall er fyristøufelag fyri. Við at selja ognarpartar av Novus og Solberg 

brunnunum til Spike Exploration og Concedo, og tó hava týðandi ognarpartar 

eftir, hevur Faroe spart stórar upphæddir av borikostanði. Sølurnar eru 

treytaðar av, at norsku myndugleikarnir góðkenna søluna, og at partarnir, 

sum eiga í loyvinum, samtykkja. Týðandi leitiskrá stendur fyri framman 

Felagið byrjar nú eina langtíðar leiti- og boriætlan við týðandi møguleikum. 

Snilehorn (Faroe 7,5%)  Hesin brunnur og síðusporsbrunnur, ið Statoil er 

fyristøðufelag fyri, liggur 4 km frá Hyme framleiðslueindini (Faroe 7,5%) í 

Norskahavinum. Hyme framleiðslan verður leidd til Njord 

framleiðslueindirnar (Faroe 7,5%). Verður Snilehorn eitt fund, er ætlanin at 

gera eina skjóta útbygging, og binda Snilehorn í Hyme framleiðslueindina. 

Brunnurin verður boraður í september mánaða 2013, og Songa Trym verður 

nýtt til boringina. Møgulig framleiðsla kann byrja í 2015/16. Butch East og 

Butch South West (Faroe 15%)  Brunnarnir, sum Centrica Norge AS er 

fyristøðufelag fyri, liggja í norska partinum av Norðsjónum, tætt við týðandi 

undirstøðukervi og tætt við Ula, Tambar og Gyda framleiðslueindirnar. 

Brunnarnir 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. 

Tann fyrsti av hesum brunnum, Butch East, verður væntandi boraður í 

oktobur mánaða 2013. Mærsk Giant boripallurin verður nýttur. Novus (Faroe 

átti 50% fyri søluna, og eigur nú 30% og er fyristøðufelag)  Faroe Petroleum 

er fyristøðufelag á hesum leitibrunni í Norskahavinum, sum liggur 9 km í ein 

útsynning frá Heidrun framleiðslueindini, ið Statoil er fyristøðufelag fyri. 

Hetta er eitt av kjarnuøkunum hjá Faroe, og hevur felagið verið við í fleiri 

fundum, so sum Maria, Fogelberg og Rodriguez. Byrjað verður at bora í 

novembur mánaða 2013 og verður boriskipið West Navigator nýtt. Pil (Faroe 

25%)  Brunnurin, sum VNG er fyristøðufelag fyri, liggur á Halten bankanum í 

Norskahavinum, 33 km frá Njord framleiðslueindini, sum Faroe eigur 7,5% av. 

Henda frástøða gevur møguleika fyri at føra møguligari framleiðsluna til 

Njord framleiðslueindina. Brunnurin verður boraður í desembur mánaða 

2013 og verður Transocean Arctic boripallurin nýttur. Solberg (Faroe átti 30% 

fyri søluna og eigur nú 20%)  Metingarbrunnurin skal meta um støddina á 

Rodriguez fundinum, sum boðað varð frá í januar mánaða í ár. Wintershall er 

fyristøðufelag, og metur felagið at ímillum 19 -126 mió.. tunnur av olju kunnu 

vinnast burturúr fundinum. Ætlanin er at bora brunnin í januar 2014. Faroe 

hevur nú 20% av loyvinum. Faroe hevur eisini 30% av Milagro leitiloyvinum 

PL590, sum liggur tætt við Solberg, og verður lovandi, um Solberg 

metingarbrunnurin eydnast. 3D seismikkvirksemi fyri 2013 er liðugt Faroe er 

liðugt við tvær seismiskar verkætlanir í Noreg, sum felagið hevur verið 

fyristøðufelag fyri. 1700 m2 av 3D seismikki vórðu skotnir við nýmótans 

seismikkskipinum frá Polarcus flotanum. Uppgávan varð liðug tann 17. 

august, áðrenn tíðina, og til lægri kostnað enn mett frammanundan. Fyrri 

seismikkurin var skotin yvir PL665 Caramello leitiloyvið, ið Faroe fekk lutað í 

januar mánaða 2013, sum fyristøðufelag og við 40%. Seinni seismikkurin varð 

skotin yvir Lola leitimiðið PL620, sum felagið fekk lutað í januar mánaða 2012, 

sum fyristøðufelag og við 50%. Seismikkurin verður nú viðgjørdur og nýttur 

sum grundarlag fyri møguligum boringum á hesum loyvum. Framleiðsla og 

útbyggingar Miðal oljuframleiðslan fyri fyrra hálvár 2013 var umleið 7.890 

tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til olju), og mett verður at miðal 

oljuframleiðslan fyri alt árið 2013 verður í lægra endanum av 7.000  9.000 

tunnum av olju og gassið um dagin (umroknað til olju). Hetta kemst av 

nátturligum falli av framleiðsluni og framleiðslustøðgumvanlig vegna 

viðlíkahaldi og íløguvirksemi. Íløguvirksemi fyri 2013 fevnir um boringar á 

Schooner, Njord og Brage, og útbygging av Hyme og Orca leiðunum. Hyme 

byrjaði at framleiða í februar, og væntandi byrjar framleiðsla á Orca miðinum 

áðrenn ársenda. Nakað av seinkingum eru á Schooner, Njord og Brage, sum 

førir við sær forskjótingar av framleiðslu. Graham Stewart, forstjóri, sigur í 

viðmerking: Felagið fegnast um framgongdina, ið er gjørd teir seinastu 

mánaðirnar, har sølan av ognarpørtum av Novus og Solberg brunnunum eru 

dømi um porteføljustýring, har ognarpartar verða seldir, men har felagið tó 

hevur týðandi part eftir. Fyri framman liggur eitt tað mest spennandi og 

týðandi tíðarskeiðið hjá felagnum við framhaldandi boringum av bæði leiti og 

metingarbrunnum, sum er fult fíggjað, og sum kann skapa týðandi virðisøking 

fyri partaeigarnar. Mynd Graham Stewart, stjóri fegnast um nýggju avtalurnar 

í Norra. Her saman við Nils Sørensen, stjóra



Faroe Petroleum hevur selt týðandi ognarpartar av tveimum av sínum loyvum 

í norskum øki og hevur við avtalu við oljufeløgini Spike Exploration og 

Concedo spart stórar upphæddir av komandi borikostnaðinum. Brunnarnir 

skulu borast í hesum árinum og eru ognarpartarnir seldir við góðum treytum 

fyri Faroe Petroleum. Tó hevur felagið framvegis týðandi ognarpartar av 

loyvunum eftir, sigur felagið í eini fráboðan í morgun. Um somu tíð gevur 

felagið eina dagføring av virksemi felagsins, sum m.a. fevnir um eina 

spennandi leitiskrá: Samandráttur Søla av ognarpørtum av Novus og Solberg 

brunnunum ? Novus og Solberg brunnarnir skulu eftir ætlan borast á 

norskum øki í 2013, og ognarpartar av brunnunum eru seldir við góðum 

treytum fyri Faroe Petroleum ? Eftir søluna eigur Faroe 30% av Novus, og er 

fyristøðufelag og 20% av Solberg ? Við hesum hevur felagið gjørt týðandi 

útreiðslusparingar, men hevur framhaldandi stórar partar av loyvunum 

Týðandi leitivirksemi við stórum árini stendur fyri durum ? Snilehorn (Faroe 

7,5%)  væntandi verður byrjað at bora leitibrunnin í september mánaða 2013. 

Møgulig framleiðsla verður førd til Njord framleiðslueindina ? Butch East og 

Butch South West (Faroe 15%)  væntandi verður byrjað at bora Butch East 

brunnin í oktobur mánaða 2013, og síðani ein brunn á Butch South West ? 

Novus (Faroe 30% og fyristøðufelag)  væntandi verður byrjað at bora 

brunnin, sum liggur 10 km sunnanfyri Heidrun framleiðslueindina, í 

novembur mánaða 2013 ? Pil (Faroe 25%)  væntandi verður brunnurin 

boraður í desembur mánaða 2013. Leitimiðið liggur sunnanfyri Njord og 

Draugen framleiðslueindirnar ? Solberg (Faroe 20%)  brunnurin verður 

væntandi boraður í januar 2014 3D seismikkvirksemi fyri 2013 er liðugt ? 

Felagið hevur gjørt tvær stórar 3D seismikk verkætlanir lidnar í Norra sum 

fyristøðufelag Framleiðsla og útbyggingar ? Miðal framleiðslan fyri fyrra 

hálvár 2013 var umleið 7.890 tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til 

olju), íroknað framleiðsluna frá East Foinaven ? Miðal framleiðslan fyri árið 

2013 verður mett at verða í lægra endanum av metingini um 7.000  9.000 

tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til olju), sum varð gjørd við 

ársbyrjan. Søla av ognarpørtum í Novus og Solberg brunnunum Novus  

Leitiloyvi PL645 (Faroe átti 50% fyri søluna og nú 30% og er fyristøðufelag) 

Spike Exploration Holdings AS (Spike) og Concedo AS hava ávíkavist keypt 

15% og 5% ognarpart av Novus leitiloyvinum, ímóti partvís at gjalda fyri 

útreiðslurnar hjá Faroe Petroleum í sambandi við komandi boring á loyvinum. 

Solberg og Rodriguez  Leitiloyvi PL475 (Faroe átti 30% fyri søluna og nú 20%) 

Spike hevur keypt 10% av loyvinum PL475, har Rodriguez fundið og Solberg 

leitimiðið liggja, ímóti at gjalda ein part av borikostnaðinum hjá Faroe 

Petroleum í sambandi við komandi brunnin, ið skal borast á loyvinum, ið 

Wintershall er fyristøufelag fyri. Við at selja ognarpartar av Novus og Solberg 

brunnunum til Spike Exploration og Concedo, og tó hava týðandi ognarpartar 

eftir, hevur Faroe spart stórar upphæddir av borikostanði. Sølurnar eru 

treytaðar av, at norsku myndugleikarnir góðkenna søluna, og at partarnir, 

sum eiga í loyvinum, samtykkja. Týðandi leitiskrá stendur fyri framman 

Felagið byrjar nú eina langtíðar leiti- og boriætlan við týðandi møguleikum. 

Snilehorn (Faroe 7,5%)  Hesin brunnur og síðusporsbrunnur, ið Statoil er 

fyristøðufelag fyri, liggur 4 km frá Hyme framleiðslueindini (Faroe 7,5%) í 

Norskahavinum. Hyme framleiðslan verður leidd til Njord 

framleiðslueindirnar (Faroe 7,5%). Verður Snilehorn eitt fund, er ætlanin at 

gera eina skjóta útbygging, og binda Snilehorn í Hyme framleiðslueindina. 

Brunnurin verður boraður í september mánaða 2013, og Songa Trym verður 

nýtt til boringina. Møgulig framleiðsla kann byrja í 2015/16. Butch East og 

Butch South West (Faroe 15%)  Brunnarnir, sum Centrica Norge AS er 

fyristøðufelag fyri, liggja í norska partinum av Norðsjónum, tætt við týðandi 

undirstøðukervi og tætt við Ula, Tambar og Gyda framleiðslueindirnar. 

Brunnarnir 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. 

Tann fyrsti av hesum brunnum, Butch East, verður væntandi boraður í 

oktobur mánaða 2013. Mærsk Giant boripallurin verður nýttur. Novus (Faroe 

átti 50% fyri søluna, og eigur nú 30% og er fyristøðufelag)  Faroe Petroleum 

er fyristøðufelag á hesum leitibrunni í Norskahavinum, sum liggur 9 km í ein 

útsynning frá Heidrun framleiðslueindini, ið Statoil er fyristøðufelag fyri. 

Hetta er eitt av kjarnuøkunum hjá Faroe, og hevur felagið verið við í fleiri 

fundum, so sum Maria, Fogelberg og Rodriguez. Byrjað verður at bora í 

novembur mánaða 2013 og verður boriskipið West Navigator nýtt. Pil (Faroe 

25%)  Brunnurin, sum VNG er fyristøðufelag fyri, liggur á Halten bankanum í 

Norskahavinum, 33 km frá Njord framleiðslueindini, sum Faroe eigur 7,5% av. 

Henda frástøða gevur møguleika fyri at føra møguligari framleiðsluna til 

Njord framleiðslueindina. Brunnurin verður boraður í desembur mánaða 

2013 og verður Transocean Arctic boripallurin nýttur. Solberg (Faroe átti 30% 

fyri søluna og eigur nú 20%)  Metingarbrunnurin skal meta um støddina á 

Rodriguez fundinum, sum boðað varð frá í januar mánaða í ár. Wintershall er 

fyristøðufelag, og metur felagið at ímillum 19 -126 mió.. tunnur av olju kunnu 

vinnast burturúr fundinum. Ætlanin er at bora brunnin í januar 2014. Faroe 

hevur nú 20% av loyvinum. Faroe hevur eisini 30% av Milagro leitiloyvinum 

PL590, sum liggur tætt við Solberg, og verður lovandi, um Solberg 

metingarbrunnurin eydnast. 3D seismikkvirksemi fyri 2013 er liðugt Faroe er 

liðugt við tvær seismiskar verkætlanir í Noreg, sum felagið hevur verið 

fyristøðufelag fyri. 1700 m2 av 3D seismikki vórðu skotnir við nýmótans 

seismikkskipinum frá Polarcus flotanum. Uppgávan varð liðug tann 17. 

august, áðrenn tíðina, og til lægri kostnað enn mett frammanundan. Fyrri 

seismikkurin var skotin yvir PL665 Caramello leitiloyvið, ið Faroe fekk lutað í 

januar mánaða 2013, sum fyristøðufelag og við 40%. Seinni seismikkurin varð 

skotin yvir Lola leitimiðið PL620, sum felagið fekk lutað í januar mánaða 2012, 

sum fyristøðufelag og við 50%. Seismikkurin verður nú viðgjørdur og nýttur 

sum grundarlag fyri møguligum boringum á hesum loyvum. Framleiðsla og 

útbyggingar Miðal oljuframleiðslan fyri fyrra hálvár 2013 var umleið 7.890 

tunnur av olju og gassið um dagin (umroknað til olju), og mett verður at miðal 

oljuframleiðslan fyri alt árið 2013 verður í lægra endanum av 7.000  9.000 

tunnum av olju og gassið um dagin (umroknað til olju). Hetta kemst av 

nátturligum falli av framleiðsluni og framleiðslustøðgumvanlig vegna 

viðlíkahaldi og íløguvirksemi. Íløguvirksemi fyri 2013 fevnir um boringar á 

Schooner, Njord og Brage, og útbygging av Hyme og Orca leiðunum. Hyme 

byrjaði at framleiða í februar, og væntandi byrjar framleiðsla á Orca miðinum 

áðrenn ársenda. Nakað av seinkingum eru á Schooner, Njord og Brage, sum 

førir við sær forskjótingar av framleiðslu. Graham Stewart, forstjóri, sigur í 

viðmerking: Felagið fegnast um framgongdina, ið er gjørd teir seinastu 

mánaðirnar, har sølan av ognarpørtum av Novus og Solberg brunnunum eru 

dømi um porteføljustýring, har ognarpartar verða seldir, men har felagið tó 

hevur týðandi part eftir. Fyri framman liggur eitt tað mest spennandi og 

týðandi tíðarskeiðið hjá felagnum við framhaldandi boringum av bæði leiti og 

metingarbrunnum, sum er fult fíggjað, og sum kann skapa týðandi virðisøking 

fyri partaeigarnar. Mynd Graham Stewart, stjóri fegnast um nýggju avtalurnar 

í Norra. Her saman við Nils Sørensen, stjóra


