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Statoil hevur seinnu árini gjørt fleiri umfatandi tillagingar í sínum íløgum, og hetta hevur
gjørt at fyritøkan hevur atgongd til milliardir av krónum sum kunnu brúkast til nýggjar
íløgur.
Nú tá oljuprísurin er farin niður í eina helvt, so metir leitistjórin, Tim Dodson, at løtan
kann vera komin til at hyggja eftir hvar Statoil skal gera íløgur komandi tíðina.
Dodson var ein av røðarunum á árliga fundinum hjá Swedbank, Nordic Energy Summit, í
Oslo. Har fekk Dodson spurningin um hann roknar við at Statoil nú skal leita eftir
møguleikum at keypa leitirættindir, nú oljuprísurin er so lágur.
- Sjálvandi. Vit síggja at fleiri av okkara kappingarneytum hava tryggja sær leitirættindir
seinnu árini. Nú tá teir noyðast at spara, so síggja vit at fleiri hava trupulleikar við at

halda avtalurnar við myndugleikarnar. So um vit ikki longu eru komin har til, so gera vit
tað skjótt, at tað eru tey sum hava styrki til at keypa, sum fáa fatur á fleiri loyvum, segði
Dodson.
Hann er stjóri fyri leitideildini hjá Statoil, har føroyingurin Rúni M. Hansen er ein av
hansara nærmastu ráðgevum, sum stjóri fyri Arktiska økinum hjá Statoil.
Hava selt burturav
Dodson legði afturat at fyri Statoil er hetta ein møguleiki sum kemur í einum altjóða
marknaði, og hetta er ein gongd sum sæst allastaðni har oljuvinna er. Fleiri leitiloyvir og
leitiøkir koma at verða løgd út til sølu, og Statoil er eitt av feløgunum sum hevur
fíggjarliga orku til at keypa.
Statoil hevur seinastu árini selt ymsar undirdeildir í fyritøkuni, bæði í Noregi og uttanfyri
heimlandið. Hetta hevur givið fyritøkuni nógvar milliardir á bók. Samstundis hevur Statoil
selt burturav egnum loyvum, har fyritøkan hevur sæð at íløgurnar hava verið í so høgar
fyri at fáa hendur á olju og gassi.
Nøkur dømir um loyvir sum Statol hevur selt eru, sambært E24, sølan av loyvum í
Aserbadian fyri 2,2 milliardir dollarar og sølan av Gullfaks og Gudrun í 2013 fyri 16
milliardir krónur. Í desembur seldi Statoil eisini ein part av Marcellus-økinum í USA fyri
394 milliardir dollarar.
Noyðast at leita
Tim Dodson segði í síni framløgu at neyðugt er at leita nógv, fyri at virksemi í vinnuni skal
halda sær á einum høgum støði.
Sjálvt um Statoil hevur funnið 4,4 milliardir føt av oljulíkum (eindin sum verður brúkt fyri
at geva gassi og olju eina felags eind), so eru tað ikki líka nógv sum verður funnið á
hvørjum ári. Og mongdin er ikki altíð meir enn tað man ein longu pumpar upp. Í 2014 fann
Statoil bara 62 prosent av tí sum fyritøkan framleiddi av olju og gassi.. Farnu trý árini
hevur Statoil samanlagt funnið meir enn tey hava framleitt - 117 prosent av framleiðsluni
í meðal faru trý árini.
Dodson vísti á at oljuvinnan farnu árini hava funnið i meðal 700 milliónir føt av oljulikum
um árið á norska landgrunninum, og at Statoil noyðist at vera virki bæði í Noregi í
uttanlands fyri at tryggja virksemi í framtíðini.
Leitistjórin hjá Statoil vísti á at sjálvt um Statoil finnur olju og gass, so er fyritøkan noydd
til at keypa og selja loyvir fyri at tryggja framtíðina. Í 2013 var Statoil tað oljufelagið sum
fann mest olju í heiminum. 2014 gjørdist ikki eins gott.
- Mest skuffaður eri eg av leitivirkseminum í Angola, ið ikki gav tað vit vónaðu. Tað sama
er galdandi fyri Barentshavið, men vit hava framvegis vónina um at finna meir har, segði
hann.

Leita minni í 2015
Í 2015 skal Statoil brúka einar 3,2 milliardir dollarar til leitivirksemi. Hetta er minni enn
ein hevur brúkt árini frammanundan.
Dodson sigur at tey taka tað róligt, og eru bjartskygd, hóast krepputónar hoyrast frá fleiri
støðum í vinnuni.
Statoil skal í ár gera leitingar í bretskum, norskum og amerikanskum sjógvi, umframt í
Brasil. Dodson heldur at hetta er í minna lagið, men Statoil leggur seg samstundis eftir at
sleppa at leita og framleiða meir á økjum har ein longu er í gongd við framleiðslu. Millum
hesi økini er gassøkið Aasta Hansteen.

