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Statoil hevur gjørt av at bora tann triðja brunnin í Hoop-leiðini, sum er tann norðasta
leitileiðin í norskum øki. Brunnurin verður partur av Statoil-boringunum hetta summarið.
Tað er blaðið Dagens Næringsliv, sum ber tíðindini, og sambært blaðnum kemur hetta
fram í einari fráboðan, sum Statoil hevur latið Petroleumseftirlitinum. Í hesum viðfangi
hevur felagið givið brunninum navnið Mercury. Hann er tætt við Wisting-fundið á Hoopleiðini.
Eysturríkska felagið OMV fann olju og gass í Wisting-brunninum í fjør, og felagið er nú í
ferð við at bora ein marknabrunn í umráðnum, sum felagið væntar at fáa millum 200 og
500 milliónir tunnur av olju og gassi úr. Við øðrum orðnum kann fundið vera líka stórt sum
Statoil-fundið Johan Castberg í Barentshavinum. Og so er vert at nevna, at Statoil er
samstarvsfelag hjá OMV í Wisting.

Sambært Dagens Næringsliv fer Statoil at bora Mercuty-brunnin í næsta mánað ella í
september, og verður tað pallurin Transocean Spitsbergen, sum skal bora brunnin.

Leki kann gerast óheppin

Statoil søkti fyri einum mánað síðani um at sleppa at bora leitibrunnin Atlantis, sum er á
Hoop-leiðini og 100 fjórðingar frá Bjarnoynni. Felagið søkti tá um at sleppa at bora í juni.
Í umsóknini skrivaði felagið, at eftir tess hugsan letur tað seg gera at fullføra
leitiboringina, uttan at tað fær nakrar óhepnar avleiðingar fyri umhvørvið.
Men hesum er umhvørvisverndarfelagsskapurin Greenpeace ikki samdur við Statoil í.
Tvørturímóti stúrir felagsskapurin fyri, at bæði evnafrøðilig evni og boriavfall fara at enda
í umhvørvinum við Bjarnoynna, og so er eisini vandi fyri, at úrslitið kann blíva ein risastór
oljuleið afturat, sigur Greenpeace. Felagskapurin vil eisini vera við, at leitiloyvini eru
latin, uttan at vit hava tann neyðuga kunnlerikan um møguliga oljuvinnu við Bjarnoynna
og ta umstríddu ísrondina.
-Bæði Bjarnoyggin og ísrondin eru staðfest sum serliga viðbrekin øki, og tí skal eingin
oljuvinna vera har, skrivar Greenpeace.
Í oktober mánað í fjør gjørdi norska veðurstovan nakrar kanningar eftir áheitan frá
Greenpeace, sum fleiri ferðir hevur sagt seg stúra fyri leitingini hjá Statoil í økinum.
Kanningarnar hjá veðurstovuni vístu, at hendir ein oljuleki undir boring hjá Statoil á Hoopleiðini, kann oljan reka á ísrondina og til Bjarnoynna til tann náttúrufriðaða partin av
Bjarnoynni.

