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Hann ikki hevur mist trúnna uppá oljuleiting við Føroyar, nú Brugdan var turr. "Vit hava 

lært við tíðini, at gongdin oftani er ein onnur, enn man væntar og vónar. At tað tekur tíð, 

og at tú má brynja teg við toli. Vit skulu heldur ikki gloyma, at føroyski landgrunnurin er 

lutvíst nýtt leitiøki." Hetta sigur stjórin á Jarðfeingi, Petur Joensen við oljan.fo 

Ikki mist mótið 



Hýrurin á Jarðfeingi er ikki júst tann allarbesti í hesum døgum. Enn ein turrur brunnur á 

landgrunninum eru ikki tey tíðindi, sum tey á stovninum høvdu vónað at hoyrt, nú Statoil 

er liðugt at bora Brugduna. 

Men stjórin Petur Joensen er kortini ikki maðurin, sum missir mótið orsakað av einum 

turrum brunni. 

“Man hevur líkasum vant seg til hetta, vitandi at sannlíkið fyri ikki at finna nakað altíð er 

størri enn at finna. Men sjálvandi er hetta sera spell fyri bæði oljufeløgini og Føroyar.” 

-Tú hevur væl ikki mist trúnna uppá oljuleiting við Føroyar eftir hetta? 

“Tað havi eg als ikki. Og tað hava vit eisini lært við tíðini, at gongdin oftani er ein onnur, 

enn man væntar og vónar. At tað tekur tíð, og at tú má brynja teg við toli. Vit skulu 

heldur ikki gloyma, at føroyski landgrunnurin er lutvíst nýtt leitiøki. 

-Átta brunnar í einum nýggjum leitiøki er væl ikki nógv? 

“Tað er tað ikki, men tað veldst eisini um við, hvørjum eygum tú sær. Vit mugu bara 

staðfesta, at nú er bert ein brunnur eftir, sum oljufeløg hava bundið seg til at bora. Á 

tann hátt er alt eitt sindur óvist, men sjálvur eri eg sannførdur um, at komandi brunnurin 

Súla Stelkur verður so avgjørt ikki tann seinasti, sum verður boraður her.” 

Tá Súla Stelkur er boraður liðugur í summar eru framvegis fýra loyvi, har oljufeløgini enn 

ikki hava borað ella bundið seg til at bora brunnar. Statoil stendur fyri tveimum og DONG 

fyri tveimum. 

Um Statoil ella Dong fara at bora brunnar í loyvum hesi hava í løtuni dugir 

Jarðfeingisstjórin ikki at meta um. Hann hevur tó eina kenslu av, at prospektiviteturin á 

Føroyaøkinum er so mikið góður, at onkur fer at gera okkurt her í framtíðini eisini. 

Petur Joensen sigur seg tó ikki vita, hvussu langa tíð tað fer at taka, til oljufeløg fara at 

taka avgerð um at bora nýggjar brunnar. Hetta er eisini ein spurningur um tíðarlongdina á 

loyvunum. 

-Hvat meinar tú við, tá tú sigur, at prospektiviteturin er góður? 

“At tað eru ting, sum vit meina eru verd at fara eftir, aftaná eitt sindur meira av 

búningararbeiði.” 

Hvørjar ætlanir hevur Jarðfeingi so um at marknaðarføra landgrunnin, og hvat verður 

gjørt fyri at skapa áhuga millum oljufeløg? 

“Vit fara undir nú av álvara undir at marknaðarføra undirgrundina, nakað, sum vit ikki 

hava havt møguleika fyri at gjørt nóg væl fyrr vegna væntandi resursir. 

Olju- og frálandavinna - nýggj vinna í Føroyum 



Umframt at ugga seg við, at tað enn er eitt skot eftir í verandi byrsu, so roynir oljustjórin 

eisini at troysta seg við tí, sum annars er komið burtur úr oljuvinnuni í kjalarvørrinum á 

oljutilgongdini og leitingini, nevniliga ein vaksandi nýggj vinna í Føroyum. 

“Tað gongur kanska ikki so væl við leitingini, men taka vit samanum, so hevur talan verið 

um ein góðan útvikling, har vit í veruleikanum hava fingið eina nýggja vinnu her á landi og 

eitt nýtt búskaparligt bein at standa á.” 

Petur Joensen sipar her til alt tað avleidda virksemi, sum m.a. oljuleiting og 

oljuumhvørvið heima sum burturi hevur havt við sær við hópi av føroyingum til arbeiðis í 

olju- og frálandavinnuni. 

Hann heldur, at vit kanska áttu at sett størri prís uppá tað, tí henda gongdin hevur verið 

ómetaliga góð fyri Føroyar. 

Petur Joensen vísir annars á, at síggja vit alt hetta í eini størri heild, so er tað eingin 

vanlukka, at leitibrunnar eru turrir, tí vit hava við tí nógva oljuvirkseminum longu gjørt 

nakað, sum líkist einum fundi. 
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