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Atlantic Petroleum boðar í dag frá, at felagið hevur staðfest spor av kolvetni í 

Langlitinden leitimiðinum, ið liggur í loyvi PL659 í Barentshavinum, umleið 165 kilometrar 

í ein útnyrðing úr Hammerfest. Hetta er staðfest frá kjarnuroyndum úr leitibrunni 

7222/11-2. 

Byrjað varð at bora Langlitinden brunnin 14. januar, og eftir ætlan skal brunnurin borast 

niður á umleið 2.900 metra dýpi, og er boritíðin mett til 50 dagar. Sostatt er boringin ikki 

liðug, og endalig úrslit eru ikki tøk enn. Sambært fyristøðufelagnum ‘Det norske’ eru 

sanlíkindi fyri, at einastaðni millum 154 og 374 milliónir tunnur av olju og gassi (boe) 

kunnu framleiðast úr høvuðsleitimiðinum á loyvið PL659. 



Atlantic Petroleum eigur 10% í loyvi PL 659 eftir at felagið gjørdi avtalu við Det norske 

oljeselskap, sum fráboðað 19. desember 2013 (treytað av endaligari góðkenning frá 

mynduleikunum ). Hini samstarvsfeløgini eru Det norske oljeselskap (fyristøðufelag) 20%, 

Petoro 30%, Lundin Petroleum 20%, Tullow Oil Norge 15% (íroknað 5% flutt frá Ithaca 

Petroleum Norge AS) og Rocksource 5%. 

Við hesi boringini kann sigast, at Atlantic Petroleum av álvara er vorðið partur av 

leitingini á norska landgrunninum og her ikki minst ger seg galdandi millum tey stóru 

oljufeløgini í Barentshavinum. Hetta er fyrsti brunnurin hjá Atlantic Petroleum í Norra 

sum heild. 

Det Norske Oljeselskab upplýsir á heimasíðu síni, at enn er ov tíðliga at siga, hvat 

endaliga úrslitið verður av boringini. Men tað kann i hvussu er staðfestast nú, at talan er 

ikki um ein turran brunn, men at boringin kann enda við at gerast eitt stórt fund ella eitt 

minni fund, ið ikki er lønandi. Tað fáa vit meira at vita um, tá boringin er liðug um stutta 

tíð. 
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