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Aftur ringja klokkurnar hjá Statoil. Enn eitt risastórt oljufund er gjørt, hesaferð í 

Newfoundlandi. Norskir miðlar skriva, at hetta er størsta fundið, sum Statoil hevur gjørt 

uttan fyri norska landgrunnin nakrantíð. Statoil kann eisini breggja sær av at vera tað 

oljufelagið í heiminum, sum hevur funnið mest olju í 2013. Nú manglar so “bara” at gera 

eitt stórt fund í Føroyum eisini! 

 

Statoil upplýsir í morgun, at hetta er triðja fundið felagið hevur gjørt út fyri Kanada 

síðani 2009. Tá fann felagið olju á Mizzen-leiðini, í juni í ár kunngjørdi felagið enn eitt 

fund á Harpoon leiðini, og nú hevur Statoil funnið millum 300 og 600 mill. tunnur av 

góðari olju á Bay Du Nord leiðini. Øll trý fundini liggja í ein landnyrðing úr Newfoundlandi, 

í einum øki, sum Statoil metir vera part av Arktis. 

 

Seinasta keldan liggur 500 kilometrar í ein landnyrðing úr St. John í Newfoundlandi og 

Labrador. 

Enn hevur Statoil ikki tikið stig til at byggja út nakra av teimum trimum keldunum tað 



hevur funnið, men hetta er nakað arbeitt verður við. Felagið skal fyrst bora fleiri brunnar. 

Um tað kemur so langt sum til eina útbygging liggja avbjóðingar fyri framman, eitt nú tí 

ísfjøll eru vanlig í økinum. 

Fundini, sum Statoil hevur gjørt, liggja á 1100 metra dýpi. Statoil sigur í eini fráboðan, at 

Flemish Pass lægdin (basseng) kann gerast eitt av kjarnuøkjunum hjá felagnum í 

framtíðini. 

Statoil dylur ikki fyri, at endamálið við tess boriskrá í Kanada er at gerast fyristøðufelag 

fyri eini útbygging í hesum partinum av heiminum. Í løtuni arbeiðir felagið saman við 

Husky Energy, sum eigur 35% av loyvunum. Statoil eigur tey 65. 

Statoil er rættiliga virkið, tá tað kemur til at bora nýggjar brunnar kring heimin og hevur 

eisini sett nógvan pening av til eina sera umfatandi boriskrá í ár og komandi árini. Bara í 

ár fer felagið at brúka 20 mia. kr. til at bora nýggjar leitibrunnar. 

Felagið ætlar sær at bora meira enn 50 brunnar komandi árini. Umleið 20 av hesum í 

tíðarskeiðnum 2013-2015 og sum eru sokallaðir «high impact» brunnar. Millum hesar 

brunnarnar eru eisini teir báðir, sum Statoil fer at bora í Føroyum í 2014. 
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