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Oljufelagið Cairn Energy hevur nú tikið enn eitt stig á leiðini at gevast við oljuleiting í 

Grønlandi. Felagið hevur júst í hesum døgum stongt brunnarnar tað boraði í 2010 og 2011. 

Her er talan um brunnar í Diskovíkini og nær Nuuk. Tað skrivar Sermitsiaq, sum hevur 

Ráevnisstýrið í Grønlandi sum keldu. 

 

Tað er boriskipið Fugro Synergy, sum stendur fyri fráfaringararbeiðinum. Við skipinum eru 

100 mans. Cairn hevur eisini lagt síðstu hond á umhvørviskanningar, undan og eftir 

boringarnar, sum er eitt krav frá myndugleikunum. 

Grønlendska blaðið sigur tó einki um, hvat hetta merkir, og um Cairn ætlar at gevast í 

Grønlandi ella heldur fram. 

Tá Cairn fyri nøkrum árum síðani valdi at brúka 6 mia. kr. til at bora fleiri leitibrunnar í 

Grønlandi boraði felagið turrar brunnar, tó so at boringarnar staðfestu, at tað finst ein 

virkin kolvetnisskipan í undirgrundini. Boringarnar vóru eitt stórt vónbrot fyri skotska 



felagið og ikki minst fyri grønlendskar myndugleikar, sum høvdu vónað at síggja eitt 

gjøgnumbrot, nú oljufelagið valdi at satsa so nógv uppá leitingina. 

Eftir miseydnaðu boringarnar tók felagið “time out” við sínum borivirksemi. Eftir hetta 

frættist, at Statoil hevur keypt seg inn í eitt av loyvunum hjá Cairn. Enn er ikki greitt, 

nær ella um feløgini fara at bora í bræði. 

Annars halda fleiri onnur stór oljufeløg fram við sínum kanningum í Grønlandi, kanningar, 

sum fyrr ella seinni skulu geva svar uppá, um feløgini fara at bora brunnar. Millum hesi 

feløgini eru danska Maersk og Dong, norska Statoil og síðani fleiri av oljurisunum so sum 

ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips og Chevron. 

Í hesum døgum verður hildin stór arktisk ráðstevna í Reykjavík, har umboð fyri fleiri av 

oljufeløgunum, sum eru við í grønlendsku leitingini halda framløgur. Í gjár var føroyski 

stjórin í Statoil, Rúni M. Hansen á pallinum, og í morgun hevur stjórin fyri Maersk hildið 

framløgu. 

Mynd 

 

 

Fugro Synergy her í í havnini Nuuk eftir úterð og fyri at skifta manning. 
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