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Tvey av oljufeløgunum, sum eru við í oljuleitingini við Føroyar, hava havt eydnuna við sær 

í Barentshavinum. Tey hava gjørt eitt oljufund á Wisting-leiðini, sum er tað norðasta 

staðið í Barentshavinum, har olja og gass higartil er funnið í stórum nøgdum. Hetta 

oljufundið letur harvið upp fyri einum heilt nýggjum oljulandsluti í Barentshavinum, tí 

sokallaða Hoop økinum. 

 

Tað er eysturríkska felagið OMV, sum er fyristøðufelag. Tað sigur í einum skrivi, at keldan 

rúmar umleið 160 mill. tunnur av olju og 40 milliardir kubikkføtur av gassi. Roknað verður 



við, at tølini fara at vaksa tiI 200-500 milliónir tunnur, tá meira er borað. 

 

Tíðindini eru góð fyri tey, ið síggja Barentshavið sum ein nýggjan Norðsjógv. Seinastu 30 

árini eru boraðir umleið 100 brunnar, og tað var ikki fyrr enn fyri fáum árum síðani, at 

fyrstu lønandi fundini vórðu gjørd norðan fyri Norðurnorra. Hesi hava fingið nógv oljufeløg 

at søkja um nýggj loyvi, og tað er so eitt av hesum, sum nú hevur víst seg at goyma olju 

og gass, og hetta styrkir feløgini í trúnni uppá, at Barentshavið fer at gerast tann nýggi 

norski oljulandsluturin. 

 

Fyri Norðurnorra eru hetta eisini góð tíðindi. Arvid Jensen, leiðari í fyritøkuni Petro 

Arctic, sigur, at Wisting fundið er ein sera góð nýggjheit. Tað leggur aftrat øðrum 

fundum, sum eru gjørd og sum vera grundarlag undir oljumenningini á landi í Norðurnorra 

í framtíðini. 

 

Í løtuni verða boraðir fýra aðrir leitibrunnar í Barentshavinum, sum eru eins spennandi 

sum Wisting leiðin. At fýra pallar bora í senn í Barentshavinum er nýtt og boðar frá, at 

oljufeløgini síggja stórar møguleikar í hesum partinum av Arktis. 

 

Statoil er tað felagið, sum hevur satsað mest uppá Barentshavið og er hetta seinasta 

fundið sera góðir tónar í oyrunum á leiðsluni hjá felagnum, hsum føroyingurin Rúni M. 

Hansen eisini er partur av. Hann stendur á odda fyri framtíðar virkseminum hjá Statoil í 

Arktis sum heild. 

 

Kort 

Leitivirksemið í Barentshavinum veksur og veksur. Enn er bara ein gasskelda í framleiðslu. 

Tað er Snøhvit feltið. Síðani er tað Goliat, sum fer undir oljuframleiðslu komandi árini og 

loksins uppaftur longur norðari Johan Castberg, sum er stórt fund, ið Statoil fann. Og vit 

skulu væl longur norður at finna nýggjastu oljuleiðina Wisting. 
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