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Tað eru stór tøl, sum vóru frammi í morgun, tá oljurisin Statoil legði tølini fram fyri fyrsta
ársfjórðing. Statoil, sum er fyristøðufelag fyri báðar brunnarnar, sum skulu borast í
Føroyum um stutta tíð, hevði eitt yvirskot uppá 46 milliardir norskar krónur áðrenn skatt.
Hetta er væl betri enn síðsta ár. Statoil væntar at bora 50 sokallaðar leitibrunnar í ár,
harav tveir av hesum í Føroyum. Tilsamans væntar felagið í 2014 at gera íløgur fyri
tilsamans 120 milliardir krónur, harav góðar 20 milliardir beinleiðis til leiting.
Statoil hevur verið tað mest virkna oljufelagið í Føroyum. Felagið hevur verið við frá
byrjan av og hevur tey nógvu árini verið lokomotivið á Føroyaøkinum.
Spennandi verður at fylgja gongdini, nú felagið fer í gongd við at bora tveir brunnar sama
ár. Borurin verður væntandi settur í fyrst í mai mánað.

9% betri
Statoil hevði sum sagt 46 milliardir norskar krónur í avlopi tríggjar teir fyrstu mánaðirnar í
ár. Tað var 9 prosent betri enn somu mánaðir i fjør og eisini nakað oman fyri tað, sum
marknaðurin hevði væntað.
Í tíðindaskrivi vísir forstjórin, Helge Lund, serliga til gongdina í USA sum eina meginorsøk
til tað góða úrslitið, men tað er ikki bara hinumegin Atlantshavið, at tað gongur væl hjá
Statoil. Tí gongdin hevur eisini verið jalig í Noregi og uttanlands.
Rakstrarúrslitið fyri skatt var 51,4 milliardir norskar krónur í januar ársfjórðingi.
Minni framleiðsla

Í fyrsta ársfjórðingi framleiddi Statoil 1,978 millión tunnur av olju um dagin. Tað var
20.000 tunnur minni um dagin enn í sama tíðarskeiði í fjør, men kortini eitt vet meiri, enn
greinarar høvdu mett.
Statoil skal fremja umfatandi viðlíkahaldsarbeiði í hesum ársfjórðinginum, og tað fer
ætlandi at skarva 110.000 tunnur av teirri dagligu framleiðsluni hetta tíðarskeiðið

