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Statoil hevur vegna loyvishavararnar í oljuleitingarloyvunum L006, L011 og L016 boðað 

frá, at hesi loyvini verða latin aftur nú. Hetta skrivar heimasíðan hjá Jarðfeingi.  

 
Í L006 eru tveir brunnar boraðir. Í 2006 varð leitibrunnurin Brugdan boraður, og farið varð í 2012 
undir Brugdan ll. Boringin av Brugdan ll varð ikki liðug í 2012, men tikin upp aftur og gjørd liðug í 
ár. Í hvørgum av brunnunum vórðu kolvetni funnin. 
 
Í loyvunum 011 og 016 eru jarðfrøðiligar kanningar gjørdar, men ongin brunnur boraður. 
 



Jarðfeingi metir leitimið á hesum økjum vera áhugaverd og fer tí virkið at marknaðarføra tey 
saman við øðrum økjum. 
 
Loyvishavarar í loyvunum 006 og 016: Statoil, DONG, ExxonMobil, OMV og Atlantic Petroleum. 
 
Loyvishavarar í loyvi 011: Statoil, ExxonMobil og OMV. 
 
Hetta merkir, at tað eru trý leitiloyvi eftir á føroyska landgrunninum. Statoil er fyristøðufelag í 
einum av hesum loyvum, nevniliga 008. Hetta er loyvisøkið, har Súla Stelkur varð borað í summar. 
Umframt Statoil eru eisni Dong og OMV við í hesum loyvinum. Loyvið gongur út komandi summar.  
 
Aftrat hesum eru so tvey loyvi, 018 og 019, sum DONG er fyristøðufelag fyri. Hetta eru loyvi, sum 
vórðu latin í nýggja "open door" umfarinum í 2012. Dong hevur boðað frá, at tað tíðliga í 2015 fer 
at gera av, um tað fer at bora ein brunn í einum av hesum loyvunum. Hetta er í økinum, har 
Marjun brunnurin varð boraður í 2001, og har tað varð funnin olja, tó ikki í lønandi nøgdum tá. Nú 
vísa kanningar, at Marjun-fundið er kanska meira áhugavert, enn hildið hevur verið. Tað er tí at 
Dong, sum eisini varð við at bora í økinum fyri skjótt 15 árum síðani, heldur tað vera áhugavert at 
hyggja aftur eftir økinum.  
 
Hyggja vit nærri eftir tíðindunum frá Jarðfeingi, so ber til at koma til ta niðurstøðu, at tvey av 
feløgunum, sum higartil hava verið virkin á føroyska landgrunninum, føroyska Atlantic Petroleum 
og amerikanska ExxonMobil, ikki longur eru við í nøkrum loyvi á føroyska landgrunninum. Um hetta 
merkir, at hesi feløgini als ikki vera partur av oljuleitingini við Føroyar, fer so bara tíðin at vísa.  
 
At Statoil, sum hevur verið tað mest framstandandi oljufelagið í Føroyum, nú hevur latið innaftur 
trý av sínum loyvum saman við tess partnarum, merkir, at danska orkufelagið DONG nú verður tað 
oljufelagið, sum hevur flest leitiloyvi á føroyska landgrunninum 
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