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Oljuleitingarmøguleikar 
       í Føroyum

Fyrsta umfar av kolvetnis
leiting á føroyska land
grunninum byrjaði við stór
um bjartskygni, har ein til 
tíðir kundi fáa ta fatan, at 
kolvetni var so gott sum 

funnið. Fyrstu fýra boringarnar góvu positiv 
úrslit, men tó ikki úrslit, sum kundu liva upp til 
optimismuna undan boringunum. Eitt av bein
leiðis úrslitunum av fyrstu fýra boringunum í 
Juddlægdini (1. mynd) var, at tann leitimynd
ilin, sum var málið í teimum fyrstu boringunum, 
vísti seg at vera svikaligur, og tí var neyðugt at 
hugsa um, hvørjir aðrir møguleikar vóru á 
føroyska landgrunninum. Tað eru hesar møgu
leikar, henda greinin viðger.

Strategi í fyrsta útbjóðingarumfari
Kolvetnisleitingin undan fyrsta útbjóðingarum
farinum á føroyska landgrunninum var nógv 
stýrd av vánunum um at finna oljufellur, ið 
vóru líkar teimum, sum vóru funnar bretsku
megin markið. Tað at leita nærhendis oljufund
um eftir líknandi oljufundum er ikki óvanligt í 
oljuvinnuni. Hetta fyribrigdi nevnist, “at man 
leitar eftir sama leitimyndli, sum fyrr hevur víst 
seg at rigga” (á enskum fyri ”to chase a proven 
play”).  Leitimyndilin, sum varð nýttur, var tann 
sokallaði Foinavenleitimyndilin, ið er ein 

strukturellur leitimyndil (2. mynd), uppkallaður 
eftir Foinavenoljufeltinum (1. mynd).

Henda strategi er ofta skilagóð og hevur mang
an givið góð úrslit, men tað vísti seg, tá ið fyrstu 
brunnarnir vóru boraðar í føroyska partinum 
av Juddlægdini, at tann vitan, sum jarðfrøð
ingar hildu seg hava um jarðfrøðina í Judd
lægdini, ikki helt.

Vanliga er tað so, at tann fyrsti myndilin, ið 
royndur verður í einum nýggjum øki, er strukt
urellur. Hetta varð gjørt í t.d. Norðsjónum, og 
tað endaði m.a. við risafeltunum Ekofisk, 
Statfjord og Brent. Tá ið so flestu strukturar eru 
boraðir, verður farið eftir tí meira váðiliga strati
grafiska myndlinum. Tann seinasti stóri olju
fundurin í Norðsjónum, Buzzard, er t.d. strati
grafiskur.

Í føroyskum øki varð valt fyrst at royna tann 
váðiliga stratigrafiska myndilin. Hetta var gjørt, 
tí at ábendingar vóru um, at hesin myndilin fór 
at roynast betur enn tann strukturelli. Eftirtíðin 
prógvaði tó, at tann stratigrafiski myndilin var 
svikaligur. Tí er ein umfokusering farin fram, 
og oljuleitingin í føroyskum øki er broytt til 
tað, ið kann væntast í einum nýggjum øki, 
nevniliga at dentur verður lagdur á tann 
strukturella leitimyndilin.

Hvat er roynt higartil
Um hugsað verður um, hvat er roynt á føroyska 
landgrunninum, er vert at hyggja at, hvar á 
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landgrunninum og hvar í jarðfrøðini, ið leitað 
hevur verið higartil.

Ein samanbering av kolvetnisleitingini á før
oyska landgrunninum við t.d. kolvetnisleiting
ina bretskumegin markið í Hetlandsrennuni 
vísir, at higartil eru boraðir einir 200 brunnar 
bretskumegin markið, meðan einans 4 eru bor
aðir í føroyskum øki. Hesar fýra boringarnar 
liggja allar nærhendis hvør aðrari í einum horni 
á føroyska landgrunninum (1. mynd), og sostatt 
er eitt rættiliga stórt øki eftir at leita á.

Tær ymisku jarðfrøðiligu fláirnar eru bæði skil
markaðar í mun til tey tíðarskeið, tær eru 
vorðnar til í, og  hvat slag av jarðfrøði er í 
hvørjari flá. 3. mynd vísir eitt yvirlit yvir tær 
fláir, sum eru funnar bretskumegin markið. Tær 
elstu, ið kunnu væntast at innihalda kolvetni, 
eru frá Devonian og Carboniferous og nevnast 
„Old Red Sandstone“ ella „gamli reyði sand

steinur“, ið er millum 300 og 400 milliónir ára 
gamal. Tær yngstu fláirnar, ið kunna væntast at 
innihalda kolvetni, eru einans um 50 milliónir 
ára gamlar, og tær eru vorðnar til í tíðarskeið
inum Eocene. Eocene er grikskt orð, og tað 
kann týðast til „morgun í nýggjari tíð“.

3. mynd vísir, hvørjir partar av jarðfrøðini hava 
verið mál í leitiboringum bretskumegin markið 
(nevnt Explored section, grá linja á myndini). 
Tað er alt frá Eocene og aftur til sjálvt grund
fjallið, ið er tað harða, sum liggur undir legu
grýtinum. Á leitiúrslitum í bretskum øki sæst, 
at oljukeldur eru funnar í flestu tíðarskeiðum 
(nevnt Hydrocarbon discoveries). Í føroyskum 
øki er olja funnin í tí einasta tíðarskeiðinum, 
sum leitað hevur verið í higartil.

Sostatt kann ikki sigast annað enn, at leitingin 
higartil í føroyskum øki er rættiliga væleydnað, 
hóast hon hevur verið avmarkað til ein leiti
myndil í einum lítlum øki.

Hvørjir møguleikar eru eftir?
Nógvir møguleikar eru sum sagt eftir at troyta, 
men hvørjar fyritreytir gera, at hesir møguleikar 
eru annað enn luftkastellir? Ein kann skilmarka 
fýra fyritreytir, ið eru neyðugar, áðrenn vónir 
um at finna kolvetni eru til staðar, og eru tær 
lýstar niðanfyri.

Kolvetni er í skipanini
Fyrsta fyritreyt fyri, at kolvetni kann finnast á 
føroyska landgrunninum, er, at kolvetni finst í 
undirgrundini. So at siga alt kolvetni, ið er 
funnið í Norðsjónum (sunnari Norðsjógvur 
undantikin), er komið úr einari flá, ið verður 
nevnd Kimmeridge Clay Formation, sum varð 
til síðst í Juratíðini (Jurassic á 3. mynd). Henda 
flá er til staðar bretskumegin markið, og er hon 
eisini staðfest í Juddlægdini. Harafturat er tað 
rættiliga sannlíkt, at hon  røkkur longur inn á 
føroyska landgrunnin. Tað seinasta er ikki 
prógvað, men kolvetni er funnið í havbotnin
um, sum vísir, at fláirnar eru til staðar har eis
ini. Afturat Kimmeridge Clay Formation er ein 
onnur flá, ið er nakað eldri enn Kimmeridge 
Clay Formation. Hon hevur eisini verið við til 
at framleitt ta oljuna, sum er funnin á t.d. 
Foinavenfeltinum. Henda fláin er sostatt eisini 
virkin í økinum, og tí er tað sannlíkt, at hon 
eisini finst í føroyskum øki. Harafturat eru ávís
ar ábendingar um, at har eru ein ella kanska 
tvær yngri fláir, ið eisini kunnu hava verið við 
til at framleitt kolvetni. 

Tað kann tí staðfestast sum mikið sannlíkt, at 
kolvetni verður framleitt á føroyska landgrunn
inum, og harvið er fyrsta fyritreyt fyri at kunna 
finna kolvetni í rakstrarverdum nøgdum til 
staðar.

Tað er sannlíkt, at goymslugrýti er til staðar
Næsta fortreyt er, at goymslugrýti er til, har kol
vetni kann savnast í somikið stórum nøgdum, 
at tað fer at løna seg at útvinna tað.

Á 3. mynd sæst, at goymslugrýti (gult) er funnið 
í gróti frá flestu tíðarskeiðum bretskumegin 
markið, og 4. mynd, ið er ein stiliserað mynd, 
vísir, hvussu Hetlandsrennan sær út úr einum 
jarðfrøðiligum sjónarhorni. Á henni sæst, at 
Hetlandsrennan er symmetrisk. Einasti munurin 
er, at føroyskumegin er eitt lag av gosgrýti, sum 
nevnist basalt. Tað er grótslagið, ið sæst uppi á 
landi í Føroyum. Hetta  basaltlagið er ein av 
høvuðsorsøkunum til, at tað er so torført at 
leita eftir olju á føroyska landgrunninum. Tað 
hevur nevnliga ta ávirkan á seismisk dátu, at 
myndin, ið sæst á teimum seismisku dátunum, 
er rættiliga kám, og tí er hon meira torskild, 
enn har onki slíkt basalt er.

Symmetriin, sum er eyðsýnd á myndini, ger tað 
rættiliga sannlíkt, at somu goymslugrýtisfláir, 
sum eru funnar í bretskum øki, eisini eru til 
staðar á føroyska landgrunninum. Tað kemst av, 
at tað er mikið sannlíkt, at báðar síður av Het
landsrennuni hava verið gjøgnum somu jarð
frøðiligu menning, og tí er sama goymslugrýti 
lagt báðumegin samstundis. Henda symmetri 
endaði tó, tá ið gosgrýtisfláirnar vóru lagdar.

Tað er sannlíkt, at takgrýti er til staðar
Triðja fortreyt er, at takgrýti er til staðar. Hetta 
er grýti, ið er so tætt, at kolvetni ikki kann 
renna ígjøgnum. Sostatt er takgrýti ein fortreyt 
fyri, at ein fella kann verða virkin, og tí verður 
tað ofta viðgjørt sum partur av felluni. Tá verð
ur takgrýti ikki viðgjørt sum ein sjálvstøðugur 
partur av váðametingini. Hendingar í Judd
lægdini (niðanfyri) gera, at tað í hesum sam
bandi er vert at viðgera takgrýti sum serstakt 
evni í hesi grein.

Eitt, sum hevur víst seg at vera ein tann størsti 
trupulleikin í Juddlægdini, er, at minni er til av 
takgrýti, enn upprunaliga væntað. Hetta førdi 
við sær, at tann stratigrafiska fellan vísti seg at 
vera svikalig, men takgrýtið hevur tó eina 
góðsku, sum ger, at strukturellar fellur kunnu 
roynast væl. Harafturat er eitt djúpari takgrýti, 
sum er lagt í teirri sokallaðu krittíðini (tíðin 
fyri millum 131 og 65 milliónir árum síðani). 
Hetta er eitt sera gott takgrýti, eins og tað er 
prógvað í Clairfeltinum og Victoryoljufund
inum, ið bæði eru bretskumegin markið.

Sostatt kann sigast, at um strukturellir leiti
myndlar verða troyttir, so er mikið sannlíkt, at 
takgrýtið fer at megna at halda kolvetninum í 
fellunum.

Stórir strukturar eru kortlagdir
Tað er staðfest sum ein týdningarmikil liður í 
einum kolvetnisfundi, at ein sterk fella er til 

2. mynd: Leitimyndlar. 
Blátt er vatn, grønt er 
olja, og reytt er gass. 
Ovaru myndirnar eru 
strukturellar fellur 
(Strukturellur myndil), 
meðan niðaru myndirnar 
eru stratigrafisk og 
kombinerað fella 
(Foinaven-myndil)

3. mynd: Stratigrafisk súla. Uttast til vinstru er aldurin í milliónir ár. Í 
øðrum teigi er navnið á ymisku tíðarskeiðunum. Litaði teigurin er ein mynd 
av tí slagnum av gróti, ið er funnið í Hetlandsrennuni, har brunt er leir 
(takgrýti), og gult er sandsteinur (goymslugrýti). Viólblátt er basalt. Gráu 
súlurnar vísa, hvar ið leitað hevur verið í ávikavist bretskum og føroyskum 
øki. Grønu og reyðu kúlurnar við nøvnum eru fundir og felt hvørjumeginGrønu og reyðu kúlurnar við nøvnum eru fundir og felt hvørjumegin 
markið.

Rosebank/Lochnagar

Cambo

Clair

Laggan

Marjun

Foinaven

1. mynd: Kort av Hetlands-
rennuni. Svartir kassar 
eru verandi oljuleitiloyvi, 
svartir blettir eru boringar, 
grøn øki eru oljufundir, og 
reyð øki eru gassfundir.

Strukturellar fellur

Stratigrafisk fella Kombinerað fella
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staðar. Sum sagt eru ymisk sløg av fellum, og 
tær vanligastu eru tær strukturellu. Ein stórur 
trupulleiki í føroyska økinum hevur, sum longu 
nevnt, verið tað tjúkka basaltlagið, ið goymir 
tær djúpari fláirnar. Eins og fyrr nevnt, eru tað 
hesar fláirnar, sum eru mest spennandi, tá ið 
talan er um kolvetnisleiting. Tað er tó so í dag, 
at tað er møguligt at kortleggja fláir undir 
basaltinum í stórum økjum á føroyska land
grunninum. 5. mynd vísir, hvussu ein sovorðin 
tulking av seismiskum dátum kann síggja út.

Nógvir stórir strukturar eru kortlagdir á før
oyska landgrunninum undir basaltfláunum. 
Ein av hesum sæst á 5. mynd. Av tí at fleiri slík
ir strukturar eru funnir (og takgrýtið verður  
mett at vera til staðar), verður ikki mett, at fell
an er ein stórur váði, tá ið ein leitar eftir kol
vetni í føroyskum øki.

Nýggjar hendingar bretskumegin markið
Ein trupulleiki, ið ikki er beinleiðis jarðfrøði
ligur, er tað umdømið, eitt øki hevur í olju
leitingarhøpi. Tað óhepna við Hetlandsrennuni 
var til og við 2003, at onki munandi var funnið 
í nærum 10 ár. Tað merkir, at Hetlandsrennan 
fekk tað spjaldur heft á seg, at onki eydnaðist 
har, og tí var ikki vert at leita meir. Hetta kunnu 
jarðfrøðingar sjálvsagt royna at grundgeva 
ímóti, men tað er ikki altíð, tað eydnast. Kol
vetnisleitingin hevur tíbetur lagað seg so í 
2004, at fýra brunnar vórðu boraðir. Ein var ein 
týðandi fundur, ein segðist vera ein fundur, ein 
var ein boring, ið skuldi kanna framleiðslu
eginleikarnar í einum fundi, og hon var eftir 
øllum at døma væl eydnað, meðan tað um 
tann seinasta brunnin ljóðaði, at hann var turr
ur. Henda seinasta varð borað í Juddlægdini, 
har ið allar tær føroysku boringarnar eisini eru 
gjørdar. Greitt verður frá hinum trimum saman 
við Clairfeltinum niðanfyri.

Cambo
Amerada Hess boraði í 2002 ein brunn skamt 
frá føroyska markinum (1. mynd). Onki hevur 
verið at hoyrt um hesa boring, hóast søgur 

hava gingið um, at tað var ein fundur. Í 2004 
varð aftur borað í sama øki, og enn eina ferð 
segðist, at úrslitið var positivt. Kortleggingar 
vísa, at fyrsta boring var rættiliga mitt í ein 
struktur, og fellan er væntandi ein strukturell 
fella.

Rosebank/Lochnagar
ChevronTexaco boraði í 2004 eina leitiboring 
skamt frá markinum (1. mynd), og  tá byrjaðu 
søgur alt fyri eitt at ganga um, at úrslitið var 
sera positivt. Hetta varð váttað av Chevron
Texaco tíðliga í 2005, og ein framløga á Off
shore Faroes hjá leitistjóranum hjá Chevron
Texaco vísti, at tað ikki bara var ein fundur, 
men ein fundur í fleiri løgum. T.e. at har varð 
funnið kolvetni í fleiri løgum, sum borað var 
niður ígjøgnum. Onki varð tó sagt um aldurin 
á teimum løgunum, sum kolvetni varð funnið 
í. Kortleggingar vísa, at boringin er borað á ein 
struktur, og er henda fellan tí allarhelst eisini 
ein strukturell fella.

Laggan
Gassfeltið Laggan (1. mynd) varð funnið í 
1986. Í fyrstu syftu hendi tó onki, tí har varð 
hildið at vera ov lítið av gassi til staðar, til at 
tað loysti seg at framleiða tað. Tó varð ein 
nýggj boring borað í 2004, og var hetta ein 
boring, har endamálið var at royna at framleiða 
fyri at vita, um tað var møguligt at fara undir 
veruliga framleiðslu av hesum fundinum. 
Henda boringin var væleydnað, og tí er væl 
møguligt, at framleiðsla fer í gongd í næstum.

Clair
Tann fyrsti oljufundurin í Hetlandsrennuni var 
Clairfundurin í 1977 (1. mynd). Hesin liggur 
rættiliga tætt við Hetland og er ein stórur fund
ur, sum er mettur at vera 5 milliardir tunnur. 
Oljan er tó so mikið tjúktflótandi, at sera torført 
er at fáa hana upp, og í fyrstu atløgu varð held
ur onki gjørt við henda fund. Men góð 27 ár 
seinni fór framleiðsla í gongd á hesum feltin
um, og í fyrsta  umfari er tað fyri at fáa umleið 
250 milliónir tunnur av olju upp. Mongdin, ið 
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4. mynd: Tvørskurður 
gjøgnum Hetlands-
rennuna. Myndin vísir, 
hvussu Hetlandsrennan 
sær út. Grátt er �grundin�,Grátt er �grundin�, 
svart er basalt, blátt er 
vatn, og hvítt er har, sum 
olja kann verða funnin.

verður tikin upp, kann økjast, um oljuprísur og 
tøkni laga seg so.

Samandráttur
Leiting eftir kolvetni á føroyska landgrunninum 
er enn á byrjanarstigi. Einans fýra brunnar eru 
boraðir, og allir eru boraðir í sama øki á før
oyska landgrunninum, og allir eftir sama leiti
myndli. Sostatt kann einans sigast, at tann leit
myndilin, sum var fremsta mál í fyrsta útbjóð
ingarumfari, hevur havt meira váða við sær, 
enn upprunaliga væntað. Nógvir leitimyndlar 
eru tó eftir, og ein, ið ikki er royndur enn, er 
tann, ið vanliga fyrst verður troyttur, og hann 
er grundaður á strukturellar fellur.

Allar neyðugar fyritreytir fyri at finna kolvetni í 
rakstrarverdum nøgdum eru til staðar á før
oyska landgrunninum. Tað, ið eftir er at kanna, 
er, um allar fyritreytir hava verið til staðar á 
einum og sama staði samstundis (timing). Teir 
nýggju fundirnir hjá ávikavist Amerada Hess

samtakinum og ChevronTexacosamtakinum 
nærhendis markinum benda á, at váðin við 
oljuleiting á føroyska landgrunninum er mink
andi.

5. mynd: Seismisk 
tulking: Ovari partur 
er ein seismisk linja í 
føroyska økinum. Niðari 
partur er sama linja við 
tulkingum á. Grøna linjan 
er toppurin á basaltinum. 
Viólbláa linjan vísir, hvar 
botnurin á basaltinum 
verður hildin at vera. 
Bláa linjan er toppurin 
á fláunum frá krit-
tíðini. Ljósagula linja er 
„grundin�. Brúna linjan 
er ein djúp flá, sum tað í 
løtuni ikki er møguligt at 
meta um aldurin á.
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