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Nú um dagarnar kunngjørdi Statoil, at tað hevði gjørt eitt minni gassfund í boringini á 

Mercury leiðini í syðra partinum av Barentshavinum. Hetta er tó ikki nóg stórt til at 

vera lønandi. Hetta er triðja royndin hjá Statoil í Hoop-økinum, sum ikki hevur havt 

við sær lønandi fund. 

Onkur norskur miðil rør framundir, at Statoil við hesi seinastu boringini hevur 

prógvað, at Barentshavið er ikki tað felagið helt tað vera. Hesum vísir Statoil tó 

staðiliga aftur og vísir á, at tað tók eisini drúgva tíð at finna ta stóru Johan Castberg 

kelduna í Barentshavinum nøkur ár herfyri. 



At tað verða boraðir turrir ella brunnar við smærri nøgdum av kolvetni kemur als ikki 

óvart á felagið, tí tá tað leitar í einum sera stórum og nýggjum øki, so verður 

kalkulerað við turrum og vánaligum brunnum eisini. 

Hetta er fyri so vítt sama støða sum t.d. í Føroyum, har Statoil hevur borað turrar 

brunnar men kortini trýr uppá lønandi fund her í síni langtíðarstrategi. 

“Hóast Mercury ikki varð tað vit høvdu vónað, so hava vit framvegis trúnna uppá at 

gera oljufund í Barentshavinum. Vit vita, at tað finnast kolvetnisskipanir í Hoop-

økinum, so úrslitini av teimum ymsu brunnunum hava stóran týdning fyri at skilja alt 

hetta stóra økið,” sigur Morten Eek frá Statoil við offshore.no. 

Statoil fer í næstum at bora tveir nýggjar brunnar í Barentshavinum, Ensis og Pingvin. 

Eftir tað kemur túrurin til tvey leitimið aftrat, Isfjell og Saturn. 

Eek dylur ikki fyri, at hjá Statoil eru tey sjálvandi vónsvikin av seinastu úrslitunum av 

brunnunum Apollo, Atlantis og Mercury, men hetta er tað man kann rokna við í økjum, 

sum ikki eru kannað væl fyrr. Økið tað snýr seg um er 15.000 ferkilometrar stórt. 

Ein av leiðarunum í Statoil sigur við norskar miðlar: 

“Vi har ikke alle svarene om undergrunnen ennå. Ikke-kommersielle funn og tørre brønner 

er en del av gamet når vi leter i uutforskede området. De gir viktige kunnskaper om 

området.” 

Havandi í huga leitingina við Føroyar, so kundu hesi orð verið brúkt um Føroyaøkið 

júst á sama hátt. Føroyingar seta sítt álit á Statoil, at tað fer at varðveita trúnna uppá 

lønandi fund í hesum enn ókenda økinum - eins og støðan er í Barentshavinum.  

Statoil hevur annars borað í Barentshavinum síðani 1980 og eru nøkur fund gjørd. Tað var 

ikki fyrr enn teir høvdu borað 90 brunnar, at Snøvit gasskeldan varð funnin í syðra 

partinum av Barentshavinum. 

Síðani hevur Statoil funnið Johan Castberg kelduna, sum tað framvegis verður arbeitt við 

at meta um støddina av. 

Italska ENI hevur gjørt eitt stórt oljufund út fyri Norðurnorra, Goliat, sum fer undir 

framleiðslu í næstum. 

Enn eitt felag, sum er sera virkið í Barentshavinum, er OMV, sum eins og Statoil eisini er 

við í boring í Føroyum. OMV hevur gjørt smærri fund í Barentshavinum og arbeiðir í løtuni 

við at kanna undirgrundina nærhendis. Har er talan um Wisting fundið, sum nú verður 

kannað nærri. 

Sum heild eru vónirnar stórar til framtíðar oljufund í Barentshavinum bæði hjá Statoil og 

OMV skilst. 
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