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-Vit vóru heilt einfalt djarvari enn hini feløgini, sigur stjórin í VNG, Atle Sonesen, um tað
stóra Pil-fundið, sum VNG hevur funnið, og sum Faroe Petroleum Norge er við í.
Pil-fundið er tað størsta á norska landgrunninum higartil í ár, og halda metingarnar, er
talan um 132 milliónir tunnur av olju.
VNG Norge er fyristøðufelag á leiðini og eigur 30 prosent av loyvinum. Eftir eina umskipan
hevur VNG Norge loyvið saman við Spike Exploration Holding AS (30 prosent), Faroe
Petroleum Norge AS (25 prosent) og Rocksource Exploriation Norway AS (15 prosent).
Stjóri í VNG Norge er Atle Sonesen, og hann heldur, at felagið nú hevur prógvað, at tað er
ført fyri at standa fyri einari leitiboring, og at felagið hevur starvsfólk við teimum røttu
førleikunum.

-Eg haldi, at vit síggja tingini ørvísið enn onnur. Vit funnu olju, har hini høvdu slept
endanum. Hini vildu ikki viðurkenna tað, sum vit sóu. Her hugsi eg bæði um Statoil, sum
tók seg burtur úr samstarvinum, og onnur feløg, sum vit spurdu, men sum ikki vildu taka
lut í verkætlanini. Av og á ræður um at líta á egna trúgv og at hava mót, og her vísti VNG,
at vir vóru djarvari enn hini, sigur Atle Sonesen við Teknisk Ukeblad.

Væntaðu at finna

Leiðin á Haltenbankanum er væl og virðiliga kannað. Fleiri brunnar eru boraðir har fyrr,
men hvørja ferð uttan úrslit. Kari Lokna, sum er jarðfrøðiligur ráðgevi hjá VNG, sigur við
blaðið, at felagið hevur útvegað sær eina rættiliga góða jarðfrøðiliga lýsing av leiðini.
-Vit væntaðu at finna olju, áðrenn vit byrjaðu at bora, men tað kom púra óvart á okkum,
at fundið var so stórt, sigur hon.
Nú Pil er funnið, er Bue næsta mál á skránni, og Kari Lokna dylur ikki fyri, at tey vóna at
gera eitt nýtt fund har. Hvar borurin skal setast í havbotnin verður kortini ikki avgjørt fyrr
enn næsta ár. Árið í ár skal brúkast til at savna skrásetingar.

