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Faroe Petroleum boðar frá, at byrjað er at bora Novus brunnin, sum felagið er 

fyristøðufelag fyri, á norska 

landgrunninum. 

 

Novus leitimiðið liggur einar 9 km í ein útsynning frá Heidrun framleiðslueindini á Halten 

bankanum, har 

Statoil er fyristøðufelag. Halten bankin, har felagið frammanundan hevur verið við í 

Maria, Fogelberg og 

Rodriquez fundunum, er eitt av kjarnuøkunum hjá Faroe Petroleum. 

 

Jarðfláirnar, sum borað verður í, eru Garn, Ile og Tilje, ið liggja í jurassiskum 

jarðgoymslum. Kanningar benda 



á, at Novus jarðgoymslan líkist nógv jarðgoymslunum á Smørbukk og Heidrun 

oljukeldunum, sum liggja 

nærhendis. Av tí at understøðukervi finst nær við Novus miðið, kann ein møgulig 

útbygging av Novus skjótt 

fara í gongd, um rakt verður við olju í rakstrarverdum nøgdum. 

 

Faroe Petroleum er fyristøðufelag fyri Novus brunnin, og tað verður West Navigator 

boriskipið, sum verður 

nýtt til boringina. Havdýpið er umleið 300 metrar, og eftir ætlan skal borast niður á 3.200 

metrar. 

 

Felagið seldi ein part av loyvinum fyri sera góðar treytir í august mánaða 2013, og Faroe 

hevur nú ein 30% 

ognarpart av loyvinum. Hini oljufeløgini, sum luttaka í boringini, eru Centrica Resources 

Norge AS, Spike 

Exploration Holdings AS og Concedo AS. 

 

Graham Stewart, forstjóri sigur í viðmerking, at felagið er fegið um at boða frá, at Novus 

leitibrunnurin nú 

verður boraður á Halten bankanum, ið er eitt kjarnuøki hjá Faroe Petroleum, eins og at 

Faroe Petroleum er 

fyristøðufelag fyri boringini. 

 

Novus er annar av 6 leitibrunnum, sum verða boraðir í næstum. Boriverkætlanin byrjaði 

við Snilehorn 

brunninum, har felagið kunngjørdi eitt týðandi oljufund fyrr í morgun. Við stórum 

ognarlutum á loyvunum í 

Norðsjónum, Norskahavinum og norska partinum av Barentshavinum, er møguleiki fyri at 

skapa týðandi 

virðir til partaeigararnar sigur felagið í tiðindaskrivi 
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