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Jarðfeingi sær nýggjar og spennandi avbjóðingar fyri framman fyri oljuleiting í Føroyum 

Í vikuni varð kunngjørt, at trý oljuloyvi eru latin inn aftur. Øll trý høvdu Statoil sum 
fyristøðufelag. Við hesum er støðan á landgrunninum í løtuni tann, at einans trý loyvi eru aktiv. 
Eitt við Statoil, og tvey við DONG sum fyristøðufelag.Skrivar Jarðfeingi á síni heimasíðu. Og heldur 
fram: 
 
"Statoil hevur gjørt eitt megnar arbeiði á føroyska landgrunninum, og hevur seinastu árini verið 



drívmegin á økinum. Nógv góð og nýtilig jarðfrøðilig vitan er komin burturúr, ið hevur verið við til 
at búna økið, og sum kann nýtast nógv ár framyvir. Í teimum loyvisøkjum, sum Statoil hevur valt 
at lata inn aftur, er bert borað í tí eina. Tað er tó eins og hini bæði loyvisøkini enn áhugavert í 
leitingarhøpi. 
 
Sannlíkindini fyri, at úrslitini av boringunum gjørdust neilig í summar, hava alla tíðina verið til 
staðar, og tí hevur Jarðfeingi arbeitt við serligum atliti at hesum seinastu tvey árini. Millum annað 
hevur Jarðfeingi lagt dent á at kanna aðrar leitimyndlar enn teir, ið mettir hava verið áhugaverdir 
á økinum, Statoil hevur sitið sum fyristøðufelag fyri. Leitimyndlarnir, ið Jarðfeingi hevur kannað, 
eru ikki ávirkaðir av úrslitinum av boringunum, og hava tí verið marknaðarførdir seinastu árini. 
 
Eitt møguligt úrslit av hesi marknaðarføring vóru loyvini, DONG fekk tillutað í juni mánaði 2013. 
Eftir at Vinnumálaráðið valdi at uppraðfesta marknaðarføringina av landgrunninum til oljuleiting 
við eyka fígging í ár, eru karmarnir fyri hesum víðkaðir, og Jarðfeingi hevur tí fingið møguleika at 
arbeiða meir miðvíst við marknaðarføring av føroyska økinum. Nú verður so eisini møguligt at 
marknaðarføra afturlatnu økini. 
 
Sum fyrr í vikuni varð víst á, var úrtøkan av stórari oljuráðstevnu í London, ið Jarðfeingi luttók á, 
góð. Tað vísir seg, at áhugin fyri føroyska økinum enn er til staðar, og at enn er áhugi fyri at 
keypa, savna inn og viðgera dátur av føroyska landgrunninum. 
 
Jarðfeingi sær nýggjar og spennandi avbjóðingar fyri framman fyri oljuleiting í Føroyum." 

 


	Tað tynnist við loyvum á landgrunninum.
	Jarðfeingi: Nýggjar avbjóðingar fyri framman fyri oljuleiting
	Jan Müller
	07.12.2014 - 15:38



