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Hóast tað eru niðurgangstíðir í altjóða oljuvinnuni, orsakað av einum nógv lækkaðum
oljuprísi, so roynir Faroe Petroleum, sum er kent um okkara leiðir, kortini at halda
motorunum gangandi. Hóast nógv feløg vegna peningatrot leggja ætlaðar boringar á
hillina, so ger Faroe Petroleum beint tað øvugta. Felagið fer nevniliga at luttaka i ikki
minni enn fýra brunnum í ár. Felagið ger greitt, at tað er eisini í teirri hepnu støðu, at tað
skal ikki til at gera stórar íløgur í útbyggingar í hesum árinum.Felagið fer at bora allar
sínar brunnar í Noregi, har umstøðurnar hjá oljufeløgum at bora eisini eru tær bestu í
mun til onnur lond, nú norsku myndugleikarnir rinda aftur 78% av øllum boriútreiðslum.
Fyrsti brunnurin, sum verður boraður í fyrru helvt av 2015, er Shango-leitimiðið, har Total
er fyrsitøðufelag. Faroe Petroleum eigur 20% av hesi boringini. Brunnurin verður boraður

av einum av teimum kendastu pallunum, Leif Eiriksson. Um so er at boringin er væleydnað
ber til at knýta hesa leiðina í Heimdal-feltið nærhendis.
Í summar verða tveir leitibrunnar boraði í Pil-økinum, har Faroe hevur borað áður við
góðum úrsliti. Tað eigur 25% av loyvinum. Bue og Pil leiðirnar eru mettar at goyma upp til
200 mill. tunnur av olju. Brunnarnir, sum nú verða boraða á Blink og Boomerang
leiðunum, verða boraðir av enn einum kendum palli, Trancocean Artic.
Loksins fer Faroe Petroleum at bora Bister leitimiðið, har felagið eigur 7,5%. Hetta liggur í
tí lovandi Hyme og Snilehorn økinum nær Njord feltinum.
Nils Sørensen, stjóri í Faroe Petroleum, sigur við oljan.fo, at hóast oljuprísurin er nógv
lækkaður, og tað er kostnaðarmikið at bora nýggjar brunnar, so er hetta avgjørt neyðugt
fyri, at goymslurnar ikki skulu tømast. Sum framleiðandi oljufelag er tú noyddur til at
finna nýggjar goymslur alla tíðina. Felagið metir tað tí sera skilagott at gera hesar íløgur í
leiting í hesum árinum.

