Teknarin Óli P fylgir eisini við oljuleitingini við Føroyar. Her hevur teknarin ímyndað sær tær báðar boringarnar í
ár. Nú Brugdan er turr og vorðin søga,er hitt leitimiðið Súla Stelkur eftir at bora.
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Heldur ikki hesaferð eydnaðist tað at raka við olju ella gass í føroysku undirgrundini.
Statoil, sum var fyrsitøðufelag fyri 8. boringini á føroyska landgrunninum, sigur frá, at
Brugdan var turr.
Borað varð niður á 4542 metrar uttan at raka við olju ella gass. Brunnurin er nú typtur og
fráfarin. Sett varð á at bora 3. mai, soleiðis at borað hevur verið í umleið 2 mánaðir. Tað
var pallurin West Hercules, sum stóð fyri boringini.

Hini feløgini, sum vórðu við í boringini, vórðu ExxonMobil, OMV og Atlantic Petroleum.
Boringin av Brugdan 2 var framhald av boring, sum byrjaði í 2012. Tá varð arbeiðið
steðgað fyribils vegna veður og tøkniligar trupulleikar.
Nú verður gjørt klárt at fara undir at bora seinna brunnin í ár, Súla Stelkur tætt við
markið til Stórabretland. Tann boringin er mett at taka einar tveir mánaðir, soleiðis at
eitt úrslit kann væntast í september mánað.
Rúni M. Hansen, stjóri í Statoil sigur við oljan.fo, at úrslitið av Brugdu-boringini
ávirkar ikki komandi boringina við markið. Hann viðgongur tó, at tað er altíð spell, tá
brunnar eru turrir, men hetta er partur av arbeiðinum. Onkuntíð finnur tú olju og
onkuntíð finnur tú einki.
Statoilstjórin hevur fleiri ferðir áður verið spurdur, um báðir brunnarnir í ár eru seinastu
skotini í byrsuni, tá viðvíkur oljuboring á Føroyaøkinum, og hevur hann svarað, at verður
einki funnið í ár, so fer at ganga longri tíð, til løtt verður aftur.
“Fyri Føroyaøkið sum heild er hetta óivað ikki síðsta skotið í byrsuni, men tað fer at taka
tíð til at løtt verður aftur.»
Uppá fyrispurning hvussu framtíðin sær út á føroyska landgrunninum eftir enn ein turran
brunn sigur Rúni M. Hansen, at tað sjálvandi veldst um tey eygu, sum síggja og hvørja
strategi tey ymsu feløgini fara at leggja.
Í løtuni sær tað tó sera óvist út, tó at ein brunnur er eftir at bora í hesum umfarinum.
Statoil man vera tað útlendska oljufelagið, sum hevur brúkt flest pengar og orku uppá
føroyska oljuleiting. Felagið er eisini fyristøðufelag fyri 9. brunnin, sum sett verður á at
bora í næstum. Hini feløgini, sum eru við, eru DONG og OMV.
Statoil borar umleið 50 leitibrunnar kring heimin hvørt árið og hevur tað eydnast felagnum
væl at finna olju og gass hesi seinastu árini.
Rúni M. Hansen sigur, at sjálvandi eru sannlíkindini at finna olju og gass í sokallaðum
“Frontier” brunnum við nógv størri váða minni, enn tá borað verður í kendum økjum uttan
basalt. Men undantøk eru tíbetri. Tanzania er eitt av “frontier” økjunum, har Statoil
veruliga hevur havt eydnuna við sær.
Føroya-økið er lítið troytt í so máta og verða brunnar her skrásettir sum sera váðafullir.
Møguliga er støðan viðvíkjandi Súla Stelkur brunninum nær markinum eitt sindur øðrvísi,
nú hann liggur tætt við oljufund, sum er gjørt hinumegin markið umframt at basaltið helst
ikki er eins tjúkt sum inni á landgrunninum.
Støðan á føroyska landgrunninum er tann, at Statoil framvegis stendur fyri tveimum
loyvum 011 og 016, tá vit fáa úrslitið av Súlan Stelkur í heyst. Hesi loyvini verða sjálvandi
minni áhugaverd eftir turru Brugduna. Spurningurin er so, hvørja ávirkan enn ein turrrur
brunnur í heyst kann hava á tey bæði loyvini og harvið framtíðar leitingina.

Statoil hevur fyrr víst á, at loyvi 016, eisini nevnt Kúlubøkan og sum liggur longur norðari
við markið, kann verða áhugavert. Her eru eisini øll oljufeløgini við. So vit fáa at síggja,
hvørja lagnu tey loyvini fáa.
Aftrat hesum kemur so, at DONG hevur fingið tillutað tvey loyvi longur syðri á
landgrunninum. Felagið tulkar í løtuni seismikk men hevur ikki gjørt av enn, um tað fer at
bora. Til tess skal tað helst hava onnur oljufeløg við eisini fyri at spjaða váðan.

