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Faroe Petroleum boðar frá, at felagið hevur fingið trý nýggj leitiloyvi (loyvi 14/1, 14/2 og 

14/3) í Keltiska havinum í Írlandi. Faroe eigur 100% av loyvunum og er fyristøðufelag. 

Verkætlanirnar fevna um viðgerð og tulking av 2D seismikki og fyrireiking av 

jarðfrøðiligum kanningum yvir eitt tvey ára tíðarskeið, sum byrjaði 1. oktobur 2014. 

Hesi tvey ára loyvi liggja á 80 til 110 metrar havdýpi, og fevna um eitt øki uppá 3.458 

km2 (svarandi til umleið 13 bretskar teigar), sum liggja umleið 75 km úr landi. Írland er 



nýtt leitiøki hjá felagnum, men bæði leiðslan og tað tekniska toymið hava kunnleika til 

økið. Skattahámarkið í Írlandi er 55% fyri olju- og gassframleiðsluvirksemi. 

Loyvini liggja í lægdini við sunnara markið av Keltiska havinum, og jarðfrøðin líkist nógv tí 

í Wytch Farm framleiðslueindini á landi í Bretlandi. Tulkingar av tøkum 2D seismikki vísa 

nakrar stórar strukturellar fellur, sum liggja innanfyri loyvini. Bert nakrir fáir av 

brunnunum, sum eru boraðir í Keltiska havinum, hava havt somu jarðfrøðisligu mál 

(Triassic), sum Faroe nú kannar. 

Nýtslan av nýggjari tøkni, sum verður nýtt til viðgerð av tøkum seismikki, hevur stóran 

týdning í kanningini av møguleikunum á hesum leitingarmyndli og bøtur munandi um 

góðskuna av dátum, sum eru í seismikkinum. Faroe hevur nýtt hesa lutfallsligu bíligu tøkni 

bæði í Noreg og Bretlandi við sera góðum úrslitum, og verður henda tøknin av stórum 

týdningi fyri verkætlanina í Írlandi. 

Tá úrslitið av verkætlanunum fyriliggur, og ein niðurstøða um sannlíkindini fyri at finna 

olju er gjørd, verður farið undir næsta stigið, ið er at keypa nýggjan 2D ella 3D seismikk, 

og síðani finna hóskandi oljufeløg, sum vilja luttaka í loyvunum, áðrenn gongd verður sett 

á borivirksemi. 

Graham Stewart, forstjóri sigur í viðmerking, at felagið fegnast um at hava fingið lutað 

loyvini í Írlandi, sum er eitt nýtt land fyri felagið. 

“Jarðlagið (Triassic), har felagið fer at leita eftir leitimiðum, er eisini nýtt í mun til 

vanligu leitimiðunum, sum eru kannað í Keltiska havinum. Nýggju loyvini eru í tráð við 

okkara strategi, um áhaldandi at finna nýggir borimøguleikar. Faroe hevur kannað tað 

lutaða økið sera væl við at nýta okkara tekniska kunnleika og nýggja tøkni innan viðgerð 

av seismikki, sum vit vóna fer at loysa knútin og finna møguleikar á økinum. Tað hevur 

eydnast sera væl hjá felagnum við leitivirkseminum í Norra, og ætlanin er at brúka hesa 

vitan og førleikan á økinum í Keltiska havinum, og vit gleða okkum til at samstarva við 

írsku myndugleikarnar, tá verkætlanin verður sett í verk.” 
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