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Tá føroyingar luttóku við landabási á altjóða oljumessuni í Aberdeen herfyri vóru mong eygu vend 

móti tí partinum av básinum, sum snúði seg um komandi leitiútbjóðing í 2017. Eitt nú vitjaði ein av 

journalistunum á heimsins størsta oljublað, “Upstream” á básinum, og úrslitið er ein heil síða um 

Føroyar og framtíðar oljuleitingina. 

Týdning fyri útbjóðing  

Oftani er ilt at meta um úrtøkuna, tá Føroyar og føroyskar fyritøkur luttaka á oljumessum í 

útlandinum. Men tá heimsins størsta oljublað, “Upstream” setir ein av sínum journalistum at vitja 

føroyska básin og gera samrøðu við umboð fyri Jarðfeingi og Vinnumálaráðið at taka pulsin av 

oljuleitingini við Føroyar, so má tað sigast at vera partur av eini góðari føroyskari úrtøku.  Tí vitan og 

kunning í altjóða oljumiðlum um, at Føroyar hava sett sær fyri at lata upp fyri nýggjari leiting á 

landgrunninum í 2017,  kann bara vera positiv fyri víðari gongdina í komandi leitiumfarinum. 

Tað var kendi journalisturin hjá Upstream, Iain Esau, sum fyrr hevur skrivað fleiri greinar um 

føroyska oljuleiting, ið aftur hesaferð legði sær leiðina til føroyska landabásin á oljumessuni í 

Aberdeen at frætta tað nýggjasta frá oljuleitingini við Føroyar. Og  úrslitið er ein heil síða í útgávuni 

18. september. Undir yvirskriftini “Faroes sizes up data for 2017” og við mynd av Havnini og korti 

av landgrunninum greiðir hann frá ætlanunum at lata pp fyri 4. útbjóðingini um tvey ár. 

Seismikkur stóran týdning 

Sambært blaðnum hava føroyskir myndugleikar  samrøður við útlendsk seismikkfeløg um at fáa til 

vega nýggj data, áðrenn ætlaðu útbjóðingina í 2017. 

“Vit hava havt samband við nøkur seismikkfeløg fyri at vita, um vit kunnu gera okkurt saman,” sigur 

Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi og vísir á, at vónandi kann hetta hjálpa til at marknaðarføra 

útbjóðingina.  “Vónandi eydnast tað at gera hesa samrøður lidnar í heyst, soleiðis at data kunnu verða 

savnað í 2016, og sum síðani kunnu vera partur av útbjóðingini í 2017.” Petur Joensen upplýsir fyri 

Oljan.fo, at ætlanin við hesum er, at seismikkfeløg kunnu síggja ein forrætningsmøguleika í sjálvi at 

brúka pening og tíð uppá at savna nýggjar dátur, móti at kunna selja tær til áhugaði oljufeløg. 

Eitt annað átak, sum verður gjørt fyri at fremja áhugan fyri komandi útbjóðingarumfarinum, er, at 

Jarðfeingi roynir at gera leitimið meira sjónlig fyri møguligum áhugaðum. 



“Í mun til fyrr gera vit sjálvi meira av dátuviðgerð, sum oljufeløg annars vanliga gera.” Úrslitini frá 

hesum arbeiðinum verða so nýtt sum marknaðarføring, so hvørt tey eru tøk. 

Malan Ellefsen frá Vinnumálaráðnum sigur við blaðið, at tey eru í ferð við at hyggja at 

viðurskiftunum við nýggjum eygum við at brúka bæði seismisk data og brunndata. Nýggja tulkingin 

av verandi data skuldi so verið tøk næsta summar.   

Aftrat hesum kemur, at bæði seismikkur og brunndata, sum í løtuni ikki eru almenn, vilja gerast 

alment tilgongilig seinni í ár, sum so aftur fer at geva innlit í torgreiddu jarðfrøðina í Føroyum.  

Løgtingið skal góðkenna útbjóðing 

Petur Joensen sigur við blaðið, at mannagongdin í samband við nýggj útbjóðingarumfør er, at 

løgtingið í hvørjum einstøkum føri skal góðkenna lógaruppskot um øki og treytir, áðrenn ásett verður 

júst nær útbjóðingarumfarið kann lata upp og stongja. 

Hann vísir eisini á, at økið, sum fer at verða boðið út, verður ætlandi tað sama, sum varð tøkt í 3. 

útbjóðing. 

Blaðið skrivar, at enn er einki lønandi fund gjørt í Føroyum, hóast mest prospektivu økini liggja beint 

við markið  stutt frá olju- og gassfundum á bretskum øki. 

Hóast  fleiri brunnar eru boraðir seinastu mongu  árini, so er nú bert eitt felag eftir við loyvi í 

Føroyum, nevniliga DONG,  og skal tað gera av í seinasta lagi í 2018, um tað fer at bora ella ikki. 

“Tað er sera umráðandi fyri okkum at varðveita virksemi, og vit eru vís í, at her er meira 

leitipotentiali,” sigur Petur Joensen. 

Hann vísir á, at Statoil hevur havt høgar vónir til leitingina, men úrslitini hava tíverri verið eitt sindur 

skuffandi. 

Nógv olja beint hinumegin markið 

Hóast kolvetni vórðu staðfest í seinasta brunninum hjá Statoil, so kom boringin ikki á mál og niður á 

rætta dýpi orsakað av teimum tøkniligu avbjóðingunum, sum vóru við at bora gjøgnum fleiri hørð 

basaltløg, skrivar Upstream.  Tað er hjáveran av vulkanskum grótsløgum í nærum øllum økinum, 

sum bjóðar borifeløg av og sum eisini gera tað sera torført at síggja strukturar undir basaltinum. 

Samtíðis framleiða keldur sum Clair, Foinaven, Schiehallion stórar nøgdir av olju, meðan aðrar 

keldur so sum Solan og Rosebank liggja til at verða útbygdar, meðan uppaftur aðrar so sum Cambo, 

Tornado og Lancaster møguliga eisini eru lønandi fund. 

“Tað er ørkymlandi at síggja, hvussu jarðfrøðin kann broytast yvir ein so stuttan tein, men vit mugu 

sannføra oljufeløg um, at Føroyar eru áhugaverdar at kanna út frá einum jarðfrøðiligum sjónarhorni,” 

sigur Petur Joensen. 

Upstream, sum eisini kunnaði seg við føroysku fyritøkurnar, sum luttóku á básinum, skrivar, at hóast 

tørvin á betri leitiúrslitum, so er føroyska veitingarvinnan av stórum týdningi fyri búskapinum við 

umleið 7% av samlaðu bruttotjóðarúrtøkuni uppá 14 mia. kr. 



Blaðið endar greinina við at vísa til, at FOÍB, felagsskapurin hjá oljufeløgunum, sum hava áhuga fyri 

leiting í Føroyum, hevur latið dyrnar upp fyri øllum oljufeløgum, sum frá 1. januar 2016 kunnu 

gerast limir, uttan at tað skal vera ein treyt, at tey hava  leitiloyvi  í Føroyum.  

 

 
Ein heil síða um føroysku leitingina í heimsins størsta oljublað Upstream nú um dagaranar. 

http://oljan.fo/m-59965-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn


 

 
 

 
Petur Joensen og Malan Ellefsen svara spurningum frá oljujournalistinum Iain Esau. Mynd Jan Müller 

http://oljan.fo/m-59966-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn
http://oljan.fo/m-59967-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn


 

 
Básurin hjá Upstream liggur beint við siðuna av føroyska básinum 

 

 
Oljujournalisturin á Upstream fær bókina oljan til ummælis frá einum av rithøvundunum, Jan Müller 

http://oljan.fo/m-59970-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn
http://oljan.fo/m-59971-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn


 

 
 

 

http://oljan.fo/m-59972-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn
http://oljan.fo/m-59974-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn
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http://oljan.fo/m-59976-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn
http://oljan.fo/m-59977-foroysk+oljuleiting+i+heimsins+storsta+oljublad.savn


 
 

 


