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Gravgangur eftir føroyskum oljudata

Tað er ikki altíð líka hugaligt hjá fólkunum á Jarðfeingi at fara til arbeiðis. 

Serstakliga ikki tá útlendsk oljufeløg boða frá, at tey rýma úr Føroyum. Hetta 

er so eisini ein veruleiki, sum ein slík oljuumsiting má fyrihalda seg til. Meira 

hugaligt er, tá nýggj oljufeløg daga undan í havsbrúnni. Og júst henda 

veruleika kann stjórin á stovninum fegnast um í løtuni. Hjá Jarðfeingi hava tey 

nevniliga fingið úr at gera hesa seinastu tíðina at leita fram data frá seismikki 

og boringum frá føroyska landgrunninum. Eg kann ikki siga annað enn, at vit 

eru sera fegin um hesa jaligu gongdina, nú ikki færri enn fimm oljufeløg, fleiri 

teirra nýggj feløg, hava bankað á dyrnar fyri at keypa data um føroysku 

undirgrundina, sigur Petur Joensen, stjóri. Hann leggur tó dent á, at tað er ein 

langur vegur frá tí at keypa data til at gerast partur av leitingini. Men hesin 

áhugin fyri føroysku undirgrundini er ikki at kimsa at, sum Jarðfeingisstjórin 

málber seg. Hann heldur eisini, at tað er greitt, at teir báðir komandi 

brunnarnir hjá Statoil í 2014 eru við til at skapa áhuga fyri landgrunninum. 

Petur Joensen fegnast annars um tíðindini um, at Statoil og OMV hava gjørt 

eina avtalu, sum eisini fevnir um leitiloyvi í Føroyum. Nú veit eg ikki, hvat 

henda avtala ber í sær, men um so er, at oljufeløg so sum OMV, ið longu er 

partur av leitingini, vilja átaka sær størri skyldur í framtíðini, so er tað bara 

ein styrki fyri Føroyaøkið. Tað er altíð gott at hava fleiri eygu, sum síggja, tí 

tað gevur nýggjar vinklar og innspøl, ið aftur kann vera gott fyri leitingina 

uppá longri sikt. Stjórin á Jarðfeingi heldur tað eisini stuðla upp undir 

leitingina og áhugan, tá heimsins størsta oljublað, UPSTREAM, nú um 

dagarnar velur at brúka heilar tvær síður uppá føroysku oljuleitingina. "Hetta 

er sera hugaligt og kann vónandi eisini gera sítt til, at tað verður gravgangur 

eftir at vitja føroyska básin á oljumessuni í Aberdeen í komandi viku". Sjálvur 

fer Jarðfeingisstjórin at vera í Aberdeen messudagarnar at kunna um Føroyar 

sum leitiøki. Myndatekstur: Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi fegnast um 

jaligu gongdina á landgrunninum, nú bæði seismikkfeløg og oljufeløg eru farin 

at vísa størri áhuga fyri undirgrundini.
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teirra nýggj feløg, hava bankað á dyrnar fyri at keypa data um føroysku 

undirgrundina, sigur Petur Joensen, stjóri. Hann leggur tó dent á, at tað er ein 

langur vegur frá tí at keypa data til at gerast partur av leitingini. Men hesin 

áhugin fyri føroysku undirgrundini er ikki at kimsa at, sum Jarðfeingisstjórin 

málber seg. Hann heldur eisini, at tað er greitt, at teir báðir komandi 

brunnarnir hjá Statoil í 2014 eru við til at skapa áhuga fyri landgrunninum. 

Petur Joensen fegnast annars um tíðindini um, at Statoil og OMV hava gjørt 

eina avtalu, sum eisini fevnir um leitiloyvi í Føroyum. Nú veit eg ikki, hvat 

henda avtala ber í sær, men um so er, at oljufeløg so sum OMV, ið longu er 

partur av leitingini, vilja átaka sær størri skyldur í framtíðini, so er tað bara 

ein styrki fyri Føroyaøkið. Tað er altíð gott at hava fleiri eygu, sum síggja, tí 

tað gevur nýggjar vinklar og innspøl, ið aftur kann vera gott fyri leitingina 

uppá longri sikt. Stjórin á Jarðfeingi heldur tað eisini stuðla upp undir 

leitingina og áhugan, tá heimsins størsta oljublað, UPSTREAM, nú um 

dagarnar velur at brúka heilar tvær síður uppá føroysku oljuleitingina. "Hetta 

er sera hugaligt og kann vónandi eisini gera sítt til, at tað verður gravgangur 

eftir at vitja føroyska básin á oljumessuni í Aberdeen í komandi viku". Sjálvur 

fer Jarðfeingisstjórin at vera í Aberdeen messudagarnar at kunna um Føroyar 

sum leitiøki. Myndatekstur: Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi fegnast um 

jaligu gongdina á landgrunninum, nú bæði seismikkfeløg og oljufeløg eru farin 
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