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Bretskur
boripallur
nærkast
markinum
-um somn tíð sum umboð fyri
bretsku stjórnina í Havn krevja
nýtt mark munandi nærri
Føroyum

llella kortið slóð í skotska blaðnum Scotland on Sunday.
Punkeraða linjan er miðlinjan og eisini fiskimarkið, sum
føroyingar siga er nátúrliga markið millum londini.
Ncerri Føroyum er markið. sum bretar halda tað eigur at
vera.
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Orkney

M yndin vin stru m eg in
varð tikin umborð á Teistnum í fjør, tá boripallurin
hjá BP og Shell, "Ocean
Alliance" boraði í blokki
204 einar W fjórðingar
úr Akrabyrgi. tlann arbeiðir framvegis í hesum
blokkinum men nú er
hann bert 14 fjórðingar
f r á fiskim a rkin u m og
arbeiðir á 700 metra
dýpi.
A tekningini síggja
vit teir ymsu blokkarnar.
Clairoljuøkið er í blokki
206, í blokki 205 hevur
amerikanska oljufelagið
Am ereda Hess fu n n ið
eina stóra oliukeidu og nú
arbeiða BP op Sheii so í
blokki 204 bert 14
fjórðingar frá føroyska
fiskimarkinum.
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Um somu tíð sum umboð
fyri bretsku stjórnina
cnđurtaka krøv iuppskoi)
síni til markið millum
F øroyar og B retiand
liggur borípallunn hjá BP
og Shell "Ocean Alliance"
og borar eftu- olju og gassi
einans 14 fjórðingar frá
føroyska fiskimarkinum
ts. miðlinjununi millum
londini.
Sambært upplýsingum.
sum Sosialurin hevur
fingið hendur á. hava
oljufeløgim rakt við gass í
blokki 204, sum er næstur
miðlinjuni. Annars er lítið
k o m ið
fram
um
oljuleitingina hjá hesum
bonpallinum. Talan er um
sokallað "tight hole", sum
merkir, al ein kelda er

funnin, mcn har einki
verður upplýsi um, hvat
hon inniheldur.
Hesin boripallurin ger
royndarboringar í trimum
økjum, allar í blokki 204.
I
fjø r
v ar
hesin
boripallurin nakað norðari
í blokkinum og var tað tá,
at myndir vóru liknar av
honum frá Teistanum ,
sum sigldi framvið.
Nú er pallurin einar 95
fjórðingar úr Akrabyrgi og
bert 14 fjórðingar frá
føroyska markinum. Hann
arbeiðir úti á 500 til 700
metra dýpi, sum helst er
tað djúpsta bortpallar hava
gjørt royndir á í øllum
hesum økinum.
Keldur, sum Sosialurín
hevur havt samband við,

siga, at tað cr eisini
rættiliga óvanligt at bora í
hesum økinum hesa tíðina
á árinum. At hetta verður
gjørt nú og á so stórum
dýpi verður mett sum
tckin um, at "har er
o k k u rt” siga keldur
okkara.
Hyggja vit so at leimum
b o rin g u m , sum eru
g jø rd ar v estan fyri
Hetland øll hesi seinastu
árini, so síggja vit eina
greiða mynd, ið vísir, at
boripallamir ota seg nærri
og nærri inn móli sjálvari
miðlinjuni, sum er markið
m illum F ø ro y ar og
Bretland.
Størstu oljuøkini, sum
funnin eru vestan fyri
Hetland er Clairøkið í

\

biokki 206. Sí kortið.
Oljukcldan í Clairøkinum
vcrður metl at vera ein hin
størsta, sum bretar hava
funnið í hcila tikið við
strendur tess. Har eru teir
nú við al fyrireika
veruliga framleiðslu.
Fylgja vit nú víðari
leitingini eflir olju, so
síggja vit, at amerikanska
olju felag ið "Am ereda
Hess" í ár kunngjørdi
úrslitini av oljuleiungum í
blokki 204 og 205, og at
tað hevði funnið eina
risastóra oljukeldu, sum
helst er størri enn tann í
Clairøkinum.
Og fara vit so longur
vestur - te móti føroyska
markinum, so gera BP og
Shell nú kanningar í

VT)p-irK-ey Isíanbs
blokki 204 - á djúpum
vatni út av kantinum á
sjálvari Hetiandsrennuni.
Av u' at tað er so torført
at fáa upplýsingar frá
te i m u m
s tó r u
oljufcløgunum er nærum
ógjørligt at koma við
neyvum upplýsingum .
Men o n k u n tíð lekur
okkurt út, sum tá Amereda
Hess fyrr í ár noyddist at
almannakunngera part av
úrslitinum av sínum
kanningum í blokki 204
og 205 nú í nøkur ár.
Keldur, sum Sosialurin
hevur tosað við, siga, at
tað er ikki uttan grund, at
bretar lata oljufclag sítt
BP gera boringar úú á 700
m etra dýpi í oktober
mánað. Har tað annars

v e rð u r
to sa ð
sum
spanngar fer eitt slíkt
oljufelag neyvan í gongd
við kanningar, sum tað
ikki hevur onkur mið at
ganga eftir.
O nkur vil so tengja
ynski hjá bretum at fáa
eina loysn í spuminginum
um m arkið saman við
y n s k in u m
h já
oljufeløgunum at slcppa at
bora í økjunum heilt uppat
miðlinjuni, sum tey ikki
sleppa í dag, nú tá
spurningurin, um hvar
markið liggur, enn ikki er
loystur.
K eldur okkara vilja
eisini vera við, at orsøkin
til at bretar nú eru komnir
við nýggjum krøvum, sum
s e ta
m ark ið
n æ rri
Føroyum , er tann, at
oljufeløgini, sum arbciða
tæ tt
u p p at
v eran d i
markinum, hava rakt við
bæ.ði olju og gass, og at
størri parturin av hesum
keldum liggja føroysku
megin miðlinjuna.
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