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Danop: Neyvan olja í Lopra
Borurin í Lopra verður
ikki settur í gongd í
hesi vikuni. Hftir ætlan
skuldi horurin fara at
snara mikudagin, men
av tí, at ymiskar forkanningar ikki eru
lidnar enn, gongur ivaleyst ein vika. áðrenn
borað verður niður á
teir 3500 metramar.
Vónimar at finna olju
eru lítlar.
LEIF L Á A D A L
Forkanmngarnar í núverandi holinum eru lidnar í
hesu vikuni, men eitt sindur
av gamlari mátiútgerA ligg
ur í botninum. Tá id henda
útgeríS er tikín upp, verður
borurin nggaður til
Moguleikin fyrí at finna
olju ella gass ( Lopra er bert
evarska Ktil Úr bonholinum fer neyvan nakrantíð
olja ella gass at spræna. At
finna olju ella gass í einum

holi, sum er tilvildarliga
lagt, er nærum ómoguligt,
sigur Lars Bruvoll, undirstjórí i Danop.
Boringin skal vísa før
oyingum og teimum 19 felogunum, sum hava fíggjaó
boríngina. hvat slag av gróti
er i undirgrundim
Grótroyndir skulu kannast, og upplysingar um innihaldió í grótinum skulu
sendast til feløgim. Hvørjar
upplýsingar
oljufeløgini
fara at fáa, er ríngt at siga
nakaó um nú
Um vit klára at bora
ígjognum basaltlagió og fáa
upplýsingar um. hvat er
undir, eru vit nøgdir, sigur
l.ars Bruvoll.

Ovanligar umstaður
At bora 1100 metrar er vanliga ikki nakar trupulleiki
Men tað, at basaltlagið í
Lopra er so tjúkt, ger
boringina í Lopra serliga, tí
eingin hevur áður btiraó í
gjøgnum so tjúkt basalt
Stjónn i DONG, Hans
Jørgen Rasmusen, sigur tó.

at royndir at bora í gjøgnum
granitt í USA hava vfst seg
al rígga væl, so taó átti ikki
al veríó nakar trupulleiki at
bora í tjúkka basaltið í
Lopra
Umstøðumar í Lopra eru
eisini óvanligar. ti har er eitt
hol frammanundan Hetta
hol. sum varð borað i 1981,
verður grundarlagið fyri
nýggju boríngini.
Undirstjórín hjá Danop.
Lars Bruvoll. sigur, at verandi hol væl kann nýtast til
boring niður á 3500 metrar
Skuldi verið neyðugt at farið longur niður. hevði verandi hol veríð ov lítið.

Politiið leggja uppi
Um eitt óhapp skuldi hent á
bonokinum, kunnu politið
ella
brunamyndugileiki
taka leiðsluna á økinum.
Lars Bruvoll sigur. at
boríngin i Lopra skal lúka
allar altjiiða og føroyskar
treytir og lógir, sum krevjast
í sambandi við boríng av
hesum slag. Tey óhapp, sum
kunnu henda i Lopra. eru

millum annað eidur, dálk
ing, herverk og gasslekar. ið
kunnu elva til spreinging.
Av t(, at olja ella gass
kann vera undir Lopra. skal
boriplássið lúka øll vanlig
trygdarkrøv. ið verða sett til
oljuboring.
Nógv er gjørt fyri at lúka
øll trygdarkrøvim Ventilurin, sum var á gamla holinum, skal skiftast út, og ein
nýggjur setast ístaðin. Hesin
nýggi ventilur kann standa
imóti einum trýsti upp á 700
atmosferir, og um tað skuldi
veríð púra galið. kann ventilunn tippa holið heilt
Ventilurín verður stýrdur á
tnmum ymiskum plássum,
tveimum á sjálvum økinum
og einum uttanfyrí økið.
Brunamyndugleikamir í
Suðuroynni hava álagt Da
nop at økja um vatngoymslurnar á boriøkinum, og
hetta hava teir gjørt Skuldi
ein størrí vanlukka hent. er
samstarv fingið í lag við
Vaktar- og Bjargingartænastur bæði í Føroyum. Danmark og Noregi

Arne Kosenkrands D n e n , projektleiðari hja DONti i Lopra.

M æ rsk -m aðu r í D O N G
eingín trupulleiki
Mærsk hevur ongan
fyrimun ftngió av, at
ein fyrreranđi Mærskmaóur situr í nevndini
hjá Danop undir
D O N G , sigur Ame
Rosenkrands Larsen.
projektleiðarí í Lopra.
Hann sigur eisini, at um
Lopra-projektið varó
tryggjaó í Føroyum.
hevói tað vordið ov
kostnaðarmikið.
LF.1F L Á A D A L
Tað. at Henning Kruse er
undirleverandør hjá Mærsk.
samstundis sum hann situr f
nevndini hjá Danop. heldur
Am e Rosenkrands l.arsen.
projektleiðan hjá DONG,

Borurin er nú settur upp. Tornið er 64) metrar høgt.

ikki vera nakran trupulleika
Hann leggur dent á. at
henda støða ikki hevur givið Mærsk nakran fynmun.
tá ið teir fingu sjálvt bonarbeiðið
Ame Rosekrands Larsen
heldur einki um upplopið (
sambandi
við
Henning
Kruse.
- Tað er heilt burturvið at
fara at leita eftir fólki, sum
hava sitið f einan ella aðrari
nevnd fyn flein árum síðani, sigur Am e Rosenkrands Larsen.
Hann sigur, at tað verður
nngt at finna ein persón,
sum hevur arbeitt f nógv ár
við olju i Danmark. sum
ikki hevur haft okkurt at
gjørt við Mærsk Ame Rosenkrands Larsen hevur
ikki so nógv annað at siga
um Kruse-málið enn, at
»det er helt ude i hampen «

1ryggingin
Alt projektið í Lopra skal
tryggjast. og sufn kunnugt
verður nógv tann størsti
parlunn tryggjaður uttanlands. Ame Rosenkrands
Larsen heldur ikki. at
DONG hevur gjørt nakað
skeivt í hesum førinum
Vú kunnaðu okkum um.
hvussu
umstøðumar
at
tryggja vóru f Føroyum.
Hetta bleiv gjørt á tann hátt,
at vit settu okkum í samband viðein føroyskan sakførara. og hesin segði okkum, at monopolið hjá
T ryggingarsambandium
Føroyar ikki var galdandi,
tá ið arbeiðstakann var útlendskur, sigur Ame Rosenkrands Larsen
Um DONG verða dømdir
til at tryggja í Føroyum, fer
hetta hava við sær, at kostnaðarramman, sum DONG
hevur lovað teimum, sum

hava tíggjað bonngina (
Lopra, fer út um tað ætlaða
Hetta kann f nngasta føn
hava við sær. at nøkur av
tcimum 19 oljufeløgunum
taka seg aftur, sigur hann

Næ r kemur oljan?
Nær olja verður pumpað
upp ur føroysku undir
grundim. veit Am e Rosen
krands ikki. Hann sigur tó.
at vanlig mannagongd er. at
tað ganga emi trý til fimm
ár. aðrenn vcrulig oljufram
leiðsla fæst f lag, frá tí at
oljan er staðfest
Hetta vil siga. at teir
fyrstu dropamir ikki koma
inn á land fyrr enn um ártús
undskiftið. um ait gongur
vd.

Manglandi kunning

Onøgdur fiskakeypari:
Fiskamarknaður Føroya
oyðileggur útróðrarfisk
Kárí Hansen, sljórí á
Hansen Seafood á
Strondum, hevur sent
Fiskamarknaói Føroya
áToftum klagu, tí hann
metir, at handfaríngin
hjá upphoóssoluni av
daggomlum útróórarFiski er út av lagi vánaHg

NICl AS JOHANNESEN
Fiskamarknaður Føroya
oyðileggur útróðrarfiskin.
" Hetta sigur Kári Hansen.
stjón á Hansen Seafood á
Strondum, iðdagliga keypir
fisk á uppboðssølum á
Toftum.
ónøgdin við handfaringina av fiskinum á uppboðssølum er nú so stór, at Hansen Seafood hevur senl uppboðssøluni eina klagu

Nærum spiltur
Mánadagin í hesi vikuni
keypti Hansen Seaftxxi 16
tons av tí teir hildu vera sokallaður daggamal ftskur.

Fiskamarknaður Føroya heldur til á Toftum
Umleið átta tons úr Klaksvík og átta tons av Toftum.
Meginparturin av fiskinum var í kørum, og omaná
tóktist fiskunn at vera fínasta slag. Men tá vit stoyta
kønm a pakkiborðið, siggja
vit, at fiskunn er um at vera
spiltur, sigur Kán Hansen
Hann ivast heldur ikki í,
hví so var.
- Tað vóru bert nakrar
fáar ístimur í botninum á
kannum. Annars var so at
siga ongin (sur. Og ein
strammur og súrur roykur
gekk av fiskinum, sum eisini »klistraði« saman.
Hetta hevur hann sent

Fiskamarknaði Føroya eina
klagu um, samstundis, sum
Heilsifrøðihga Starvsstovan
hevur fingið avrit av hesi
klagu.

Ov nógvur hiti
- Sum vit altíð gera, so
máldu vit eisini hitan í fiskinum henda dagin. og lægsti
temperatururín vit funnu
var 5,8 stig, og tað er alt ov
høgt. tí hitin skal vera niður
móti null stigum, um góðskan skal halda sær.
Kán Hansen sigur. at tað
ofta hendir seg, at hjá bátum, sum avreiða aflaná

klokkan
11.00
fríggja
morgun - tá uppboðssølan
hevur verið - verður fiskurín settur í kør. Og har verður
hann standandi inntil mánadag
Stjórin á Hansen Seafixxl
sigur, at minsta kravið má
vera, at Fiskamarknaðunn
keypir nóg mikið av isi og
setir neyðuga arbeiðsmegi
av til at hagreiða fiskin
- Tað má væl saktans
vera endamálið hjá Fiska
marknaði Føroya, at tann 1
fioks vøra. ið verður sett til
sølu. framhaldandi er I
fioks, tá keyparin fær hendur á fiskin.

Oskar Joensen, atkiónsleiðari á Fiskamarknaði Føroya, váttar. at uppboðssølan
hevur móttikið eina klagu
frá Hansen Seafood
Hann sigur tó í viðmerking, at Hansen Seafood hevur keypt vikugamlan og
ikki - sum teir sjálvir halda
daggamlan fisk. Upp á
fyríspuming, um Hansen
Seafood hava kunnað seg
ov illa, hvat teir hava keypt,
váttar Oskar Joensen, at soleiðis má tað hanga saman
Men hetta vil Kán Hansen ikki hava sitandi á sær.
Hann vísir til, at tey 8323
kiloini. Hansen Seafocxl
keypti úr Klaksvík vórðu
landað fríggjadagin 5. juli
og leygardagin 6. juli. Av
teimum 7550 kilounum,
Hansen Seafood keypti av
av Toftum, vóru tvey tons
landað fríggjadag og leygardag.
- So bert lítil partur, ið var
vikugamal fiskur. Og tað
ringasta er, at tú sást ikki
mun á daggomlum og vikugomlum fiski, sigur hann

Meira ísing
Tað, sum Kári Hansen fyrst
og fremst sigur seg ynskja
er, at Fiskamarknaður Føroya fer at offra meira upp á
ísing av fiskinum.
Hann ví&ir til, at Fiskamarknaðurín tekur 2% av
av avreiðingarprísinum til
ísing.
Og tf má minsta kravið
eisini vera, at teir ísa fiskin,
so tað loysir seg betrí at
keypa daggamlan fisk Sum
nú er, er Ifka við, at tað loysir seg betur at keypa vikugamlan fisk frá trolarunum,
sigur Kárí Hansen.

Kári Hansen sigur at daggamul flskur verður s> ndurliga handfarin á HskamarknaAi
Føroya

