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Hvørki á norska landgrunninum ella við Føroyar og aðrastaðni í heiminum fara skerjingar 

hjá norska oljufelagnum Statoil at raka leitivirksemið. Hetta gjørdi Tim Dodson, leitistjóri 

greitt á tíðindafundi í London í gjár. 

 

Hóast norska oljufelagið Statoil hevur gjørt av at fremja stórar skerjingar og sparingar, so 

sleppur oljuleitingin undan. Stóra leitivirksemið fer at halda fram upplýsti Tim Dodson, 

leitistjóri á almennum fundi í London í gjár. Hetta merkir, at boringar bæði á norska 



landgrunninum og uttanfyri Norra, herímillum í Føroyum, verða ikki nervaðar av 

sparingunum. 

Tim Dodson, leitistjóri upplýsti á fundinum í London, at í Statoil eru tey sera væl nøgd við 

úrslitið av boringunum seinastu árini. Bara í fjør vórðu boraðir 57 brunnar, harav 26 vóru 

fund. Millum hesi var eisini størsta oljufundið, sum varð gjørt í heiminum í fjør, Bay du 

Nord í Kanada. 

Haraftrat hevur felagið gjørt fleiri stór fund í Norra, Tanzania, Brasil og Kanada visti 

Helge Lund forstjóri, sum eisini var á tíðindafundinum, á. 

Tað eru bert fáir mánaðir síðani,at leitistjórin hjá Statoil, Tim Dodson greiddi 

umheiminum frá komandi leitivirkseminum í Føroyum. Hetta var í sambandi við eitt tiltak 

á donsku sendistovuni í London, har hann varð stæddur saman við Rúna M. Hansen, 

Statoilstjóra. Eisini Johan Dahl, oljumálaráðharri var til steðar og greiddi frá framtíðar 

virkseminum á føroyska landgrunninum. 

Hóast stórar niðurskurðir í budgettinum hjá Statoil sleppur leitingin so gott sum heilt 

undan skerjingum. 

“Tað kemst sjálvandi av, at vit hava megnað at vísa á góð úrslit, segði Tim Dodson á 

tíðindafundinum. 

Hann sigur, at ætlanin er at bora umleið 50 brunnar í 2014, harav millum 20-25 í Norra. 

Av teimum umleið 25 aðrastaðni í heiminum teljast ikki færri enn tveir brunnar í 

Føroyum. 

Statoil fer komandi árini at brúka orku uppá at raðfesta og búna útbyggingar. Ætlanin er 

at gera fimm fund klár til útbygging. Statoil fer annars at gera minni burtur úr at keypa 

upp ognir. 

Statoil kunngjørdi nú um dagarnar sítt úrslit fyri seinasta ársfjórðing í 2013. 

Rakstrarúrslitið var 43,9 mia. kr. samanborið við 45,8 mia. kr. fyri sama ársfjórðing í 

2012. Eftir skatt gjørdist úrslitið 11 mia. kr samanborið við 15,1 mia. kr. í seinasta 

ársfjórðingi í 2012. 

Samlaða rakstrarúrslitið fyri 2013 var 155,5 milliardir kr. 

“Oljuvinnan stendur fyri stórum avbjóðingum og vit eru væl fyri at møta hesum. Vit eru 

kappingarførir og eru í eini sterkari fíggjarligari støðu og hava eina sera dugnaliga 

fyrisiting sum er kend fyri sína tøkniligu kompetansu. 

Strategiin fyri virðisøking og vøkstri verður tann sama, men vit fara at gera týðandi 

broytingar. Eitt nú at raðfesta neyvari millum verkætlanir, og ein ætlan at effektivisera 

fer at betra um lønsemið. Og úrslitið ger, at vit kunnu rinda meira út til okkara 

partaeigarar,” sigur Helge Lund, forstjóri. 



Statoil fer at gera íløgur fyri 100 mia. kr. um árið fá 2014 til 2016. Hetta er nakað minni 

enn fyrr ætlað. Av hesum fara umleið 20 milliardir kr. til leiting um árið. 

Síðani 2010 hevur Statoil selt út av ognum sínum til eitt samlað virði uppá knappar 100 

mill. kr. 

Statoil miðjar móti á lækka samlaða kostnaðin frá 2016 við 6 mia. kr. um árið. 
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