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Tað er einki nýtt í tí, at asiatisk oljufeløg seinastu árini hava verið partur av 

útbjóðingunum og leiting vestan fyri Hetland og eisini inni á føroyska landgrunninum. 

Føroya oljufelagið Faroe Petroleum hevur gjørt sítt til at toga asiatisk feløg til 

Atlantsmótið og vera við í boringum í hesum partinum av heiminum. Fleiri dømi eru um, 

at Faroe, sum tað oftani eisini verður kallað, hevur selt út av sínum loyvum til japonsk og 

suðurkoreansk feløg, eitt nú feløgini Idemitsu og Cieco. 

 

Tá er sagt so er tað eisini ein partur av søguni hjá Faroe, at almenna suðurkoreanska 

oljufelagið eigur ein part av Faroe. Tað hendi, tá suðurkoreanar keyptu oljufelagið Dana 

Petroleum, sum átti í rættiliga fitt í Faroe. 

 

Nú frættist so, at enn eitt japanskt felag, Inpex hevur fingið tillutað tvey nýggj leitiloyvi í 

27. bretsku útbjóðingini. Men hetta hevur sum so einki við Faroe Petroleum at gera. 



 

Tað er tó ein sannroynd, at asiatisk feløg eru rættiliga virkin á Atlantsmótinum. Eisini 

kinesisk feløg eru við í oljuvirkseminum um okkara leiðir við uppkeypi av kanadiska 

Nexen, sum hevur fleiri leitiloyvi vestan fyri Hetland og keyp av parti av Talisman, sum 

rekur Flotta oljuterminalin í Orknoyggjunum. 

 

Japanska Inpex hevur fingið lut í tveimum nýggjum loyvum saman við Centrica, 

fyristøðufelag við 35% og Statoil við 35% millum Hetland og føroyska markið. Felagið hevur 

frammanundan tvey onnur loyvi í økinum. 

 

Loyvini, P2019 eru 60 km. í ein útnyrðing úr Hetlandi og liggja norðan fyri tvey onnur 

loyvi, sum felagið fekk tillutað í somu útbjóðing, ið varð kunngjørd fyri tíð síðani. Tað er 

ikki óvanligt, at summi øki í eini útbjóðing fyrst verða latin seinni. 

 

Ætlanin er at skjóta 3D seismikk í loyvinum, áðrenn avgerð verður tikin um at bora. Talan 

er um eitt øki, sum er lítið kannað. Inpex vónar, at tey fara at gera eitt týðandi olju- og 

gassfund. 
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