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Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum, sum herfyri varð skrásett á 

virðisbrævamarknaðinum í Oslo, tekur nú enn eitt stórt stig á norska landgrunninum. Tað 

fer nevniliga at bora sín fyrsta brunn í Norra nakrantíð. 

Tað hevur gjørt avtalu um at keypa seg inn í loyvi PL659 í Barentshavinum, eisini nevnt 

Langlitinden. Felagið hevur gjørt avtalu við Det Norske Oljeselskab, eisini betur kent sum 

“Det Norske” um at keypa 10% av umrødda loyvi. 

Det Norske er fyristøðufelag við 20% av loyvinum. Hini feløgini í loyvinum eru Petoro við 

30%, Lundin við 20%, Tullow Oil við 10%, Rocksource við 5% og Ithaca við 5%. 

Loyvi PL659 er í Barentshavinum og varð latið í útbjóðing í fjør og hava feløgini bundið seg 

til at bora ein brunn og skjóta 3D seismikk. 



Boripallurin Transocean Barents er leigaður til uppgávuna at bora ein brunn. Tað verður í 

januar næsta ár og fer tað at taka umleið 51 dagar at bora. Langlitinden leitimiðið er 

mett at vera eitt sokallað lágváða prospect og verður mett at goymia bæði olju og gass. 

Fleiri oljuberandi løg eru mett at vera í loyvinum Fyrr eru olja og gass funnin í loyvinum, 

sum fevnir um 7 ymsar teigar. 

Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum, sigur í eini viðmerking, at tey eru fegin um at 

kunna arbeiða saman við Det Norske og hinum feløgunum. 

“Brunnurin er ein varði í leitingini hjá felagnum, tí tað verður fyrsti brunnurin vit fara at 

bora á norska landgrunninum. Langlitinden verður eisini fyrsti brunnurin í eini sera 

umfevnandi skrá í 2014. Ætlanin er at bora ein avmarkingarbrunn á Pegasus leiðini í 

bretskum øki í mars næsta ár,” sigur Ben Arabo. 

Í sambandi við skrásetingina av felagnum á Oslo børsinum vórðu millum 100 og 150 mill. 

kr. í partabrøvum teknað. Ætlanin er at brúka henda kapitalin til verkætlanir í m.a. 

Norra. 
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