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Oljufelagið Faroe Petroleum, sum hevur verið partur av oljuleitingini við Føroyar seinastu 

mongu árini, er ikki við í leitingini longur. Felagið hevur gjørt av at taka “timeout” í 

Føroyum og heldur fylgja gongdini av síðulinjuni. 

Faroe Petroleum hevur brúkt meira enn 200 mill. kr. í føroysku oljuleitingini higartil og 

fer nú at brúka alla orku uppá leiti- og framleiðsluøki síni í Norra og Bretlandi. Stórur 

partur av virkseminum hjá felagnum er í Norra, har felagið herfyri fekk tillutað 10 nýggj 

leitiloyvi, eins nógv og norska Statoil. 

Felagið hevur verið partur av fleiri boringum í Føroyum og hevur eisini staðið fyri fleiri 

loyvum, sum tað við tíðini hevur latið inn aftur til føroyskar myndugleikar. 



Hetta seinasta árið hevur felagið havt eitt sokallað kanningarloyvi, har ein av tess 

jarðfrøðingum hevur kannað alt hugsandi seismiskt tilfar úr Føroyum fyri at finna fram til, 

um felagið skuldi søkja um okkurt nýtt leitiøki. Kanningarnar eru lidnar og góvu einki 

úrslit skilst. 

Ístaðin hevur felagið valt at fylgja gongdini í Føroyum. Nils Sørensen, stjóri segði við 

útvarpið hjá Kringvarpinum í morgun, at teir fara at fylgja neyvt komandi tveimum 

boringum á landgrunninum. Um hesar vísa positiv úrslit fer Faroe Petroleum uttan iva at 

endurkoða sínar ætlanir og møguligt framtíðar virksemi í Føroyum. 

Nú felagið ikki longur hevur nakað loyvi í Føroyum hevur tað eisini tikið seg úr FOÍB, sum 

er áhugafelagið hjá oljufeløgum við leitiloyvi í Føroyum. Har var Nils Sørensen eitt skifti 

formaður. Faroe Petroleum varðveitir tó sína skrivstovu í Føroyum og fer Nils Sørensen 

framhaldandi at vera stjóri í Føroyadeildini hjá felagnum. 

Hann fer haraftrat at verða tengdur at arbeiðinum í útlandinum, her serstakliga í Norra. 

Faroe Petroleum er eisini partur av leitingini í Íslandi og verður hetta eisini eitt av 

arbeiðsøkjunum hjá føroyska stjóranum. Faroe Petroleum er eisini ein av partaeigarunum 

í Atlantic Supply Base, oljuútgerðarhavinini í Runavík. 
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