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IK K I H V M Y IS J Ó N

Sóu gassloga
við føroyska
fiskimarkið
Manningin á Smyrli sá gass loga á bretskum
boripalli stutt frá føroyska markinum
Sfcniðsgrvjnnuf
Hvaibaksgrunnor

Her er hann - bretski boripallurin "Ocean Alliance". sum øll tosa um. Einans 95
fjórðingar úr Akrabyrgi og hann hevur funnið gass og helst eisini olju
metra dýpi, so eru bretar
nú fam ir út í sjálva
rennuna at bora, eitt øki,
har tað ongantíð áður hevur verið borað og har

oljufeløgini hava verið
sera varin at gera royndir.
Men góðu úrslitini hjá
Amereda Hess fyrr í ár
hava fingið onnur olju-

feløg í skundi at gera
royndir nærttendis í blokkum, har tey hava lisens
men ikki bnikt hann. Eitt
nú bretska oljufelagið BP.
ian

FOUOW INC FtlOM CNWM NORTH SEA RtPORT
204/24a-2 APPRAISAL WELL BY B.P. ANO SH EU 50% EACH,.
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Á hesum nýggja kortinum, sum Føroya Skúlabókagrunnur og landsstýrið hava
givið út, síggja vit allar havleiðirnar og londini kring Føroyar. Pílurin vísir okkum,
hvar ein bretskur oljupalur arbeiðir í løtuni og hevur funnið gass og møguliga
eisini olju.
Tá Smyril var á veg til
Skollands á næstseinasta
túrinum møtti manningin
og ferðafólkið cina heldur
óvanliga sjón. Tá teir
høvdu siglt einar átta
tímar og vóru stæddir
einans 13,5 fjørðingar frá
føroyska fiskimarkinum
sóu tey ein stóran
gassloga standa upp úr
einum av boritorninum á
en sk a
b o rip a llin u m
"Ocean Alliance".
B o r ip a llu rin
v ar
stæddur á 60.17 stigum N
og 4.20 stigum vestur,
umleið 96 fjórðingar úr
A k ra b y rg i
og
69
fjórðingar úr Orknoyggjunum.
Hetta er tann sami boripallurin, sum hevur verið
umrøddur í Sjónvarpi Føroya og Sosialinum nú í
seinastuni.
Higartil er komið fram,
at boripallurin ger boringar nær føroyska fiskimarkinum og at teir hava

rakt við okkurt áhugaverL
Meira er ikki sagt. Nú
manningin á Smyrli hevur
sæð gassloga á boripallinum merkir tað, at teir
hava rakt við gass og
møguliga olju eisini.
Hetta er fyrsta veruliga
prógvið um, at olja og ella
gass eru í undirgrundini
beint við føroyska markið.
Hetta er eisini fyrstu ferð
at royndir verða gjørdar á
so djúpum vatni. Tá
Sm yril kom fram við
boripallinum fyrranáttina
var hann á umleið 500
metra dýpi, tvs. at hann er
farin væl út um sjálvan
k a n tin
á
H e tlandsrygginum.
Fyrr í ár rakti amenkanska
oljufelagið Amercda Hess
við olju og gass ikki so
langt frá, har BP og Shell
nú bora við Ocean
Alliance. Men munurín á
hesum boringum er tann,
at meðan amerikanska
felagið arbeiddi á 200

B.P. HAS SPUDOtD THIS APPRAISAL WELL CLOSE TO 2 PREVIOUS WELLS 204/19-1 SOME 3 KM TO THE
NORTH AND 204/24a-1 A SIMILAR OISTANCE TO THE EAST, HOWEVER THE FIRST OF THESE ONLY
REGISTEREO GAS SHOWS WHILST THE THE SECOND WAS A ORY HOLE
NEVERTHELESS THE
PROSPECTIVITY OF THE AREA MAY BE HIGHER THAN THESE EARUER WELLS HAVE INOICATEO AT
PRESENT NO FIELO HAS BEEN DEVELOPEO WEST OF THE SHETLANO ISLES AND AS SUCH A FINO
NEEOS TO BE LARGE ENOUGH TO JUSTIFY A STANO ALONE DEVELOPMENT .

Her er skrivið, sum ein bretskur íløgubanki (stytt CNWM) hevur sent fleiri av
kundum sínum. Skrivið snýr seg um boringarnar hjá "Ocean Alliance" og verður
gass nevnt og at tað helst liggja møguleikar í blokki 204, har hann borar.

Arni Olafson, visir her formanninum i ti bretsku nevndini, David Anderson. á korti í Sosialinum, hvar bretski
boripallurin liggur. Teir eru stæddir íflogbussinum á veg vestur í Vágar eftir loknar samráðingar Mynd Kalmar

