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Faroe Petroleum boðar frá, at nú verður Solberg brunnurin boraður. Wintershall er 

fyristøðufelag og Faroe eigur 20% av loyvinum. 

Solberg leitimiðið liggur á loyvi PL475 á Haltenbankanum í Norskahavinum, tætt við 

Tyrihans framleiðslueindina, og tað týåandi Maria fundið, sum Faroe fann í 2010. Loyvið 

varð lutað í sambandi við APA útbjóðingarumfarið í 2007. 

Við at bora brunnin kunnu metingar gerast um vídd og stødd av Rodriguez fundinum, ið 

boðað varð frá í januar mánaða 2013. Sambært fyristøðufelagnum er Rodriguez fundið 

mett at vera ímillum 19-126 milliónir tunnur av olju (umroknað). 

Felagið boðaði í august mánaðða 2013 frá, at ein ognarpartur av Solberg loyvinum varð 

seldur við sera góðum treytum. Faroe eigur nú 20% av loyvinum. Faroe eigur eisini 30% í 



Milagro loyvinum, sum liggur við síðurnar av Solberg loyvinum. Milagro loyvið kann blíva 

eitt leitimið, sum skal borast, um Solberg verður eitt fund. 

Wintershall er fyristøðufelag (35%) og brúkar Borgland Dolphin boripallin. Hini feløgini, 

sum luttaka, eru Centrica (20%), Moeco Oil & Gas(15%) og Spike Exploration (10%). 

Graham Stewart, forstjóri sigur í viðmerking, at felagið er fegið um, at Solberg brunnurin 

nú verður boraður sum framhald av Rodriquez fundinum frá januar mánaða 2013. 

Brunnurin er serliga spennandi, tí hann kann lata upp fyri nýggjum møguleikum á einum 

øki, har Faroe frammanundan hevur nógv loyvi. 

Solberg er annar brunnur, sum verður boraður í ár sambært leiti- og metingarætlanini. 

Brunnurin verður boraður aftaná tað týðandi Snilehorn fundið, sum boðað varð frá í 

november mánaða 2013, og Novus fundið, sum boðað var frá fyri stuttum. Boriætlanin 

heldur á fram við boringunum á Pil loyvinum, tætt við Njord framleiðslueindina, og Butch 

East brunnin, tætt við Butch høvuðsfundið í norska parti av Norðsjónum. 

Boðað verður frá úrslitunum av brunnunum um nakrar vikur. 
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