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Nýggjur
loynikrókur
á Hatton
Banka
síóa

6&7

NÝTT SKIP
FÁAST FYRI
SMYRIL TIL
SIGLINGINA
UTTANLANDS
5

Teir tríggir oddamenninir á
Strandferósluni, Tummas
Magnussen, Ottar Olsen
og Kjartan Johansen, hava
verió uttanlands og leitaó
eftir einum nýggjum skipi
í staóin fyri Smyril, ió skal
leigast út til útlendsk feløg, um taó letur seg gera

síða

Fimm fe rð ir
so nógv e r t ii
a v o iju sum
h ig a rtii h iid ið
- Nú eiga føroyingar at bjóða seg fram, sigur Magni Arge,
nevndarlimur í felagnum Føroya Oljuídnað

síða
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Oliukeldurnar Foinaven 02
Schlehallion bióða Norðsióvaroliuni av;

Fimm ferðir so
nógv olja sum
higartil hildið
Tað gongur skjótt, ja við rúkandi ferð, útviklingurin á nýggja
oljuøkinum vestan fyri Hetland og bert einar 7 kilometrar frá
føroyska markinum. Tær báðar oljukeldurnar, sum BPfann í
92 og 93 verða nú mettar at goyma fimm miliardir tunnur
ella fimmferðir so nógv sum higartil mett. Framleiðsla
byrjar longu í 1996 og um ár 2002 er full gongd á við eini
framleiðslu upp á millum 300.000 til 500.000 tunnur um
dagin. Ein slík framleiðsla er mett at geva millum 10 og 20
milliardir kr. um árið.
Um somu tíð sum bretar
gera fyrireikandi boring til
veruliga oljuframleiðslu
heilt stutt frá føroyska
fiskimarkinum kemur tað
fram í eini stórari og
nýggjari frágreiðing um
oljumøguleikarnar vestan
fyri Hetland, at tær oljukeldumar, sum BP hevur
funnið eru nógv størri enn
mett. Tær eru so mikið
stórar, at tað nú verður
tosað um eitt nýtt Norðsjóvarævintýr.
Higartil hevur verið
mett, at tær báðar oljukeldumar, Foinaven og
Schlehallion rúma eina
millard tunnur tilsamans.
Nú stinga tøl seg upp, sum
siga, at hvør keldan rúmar
fleiri milliardir tunnur.
Skotska blaðið, Press
and Joumal skrivar týsdagin, at oljuvinnan f
Bretlandi er ovurfegin um
nýggju tølini og verður

byggja oljuboriskip og
mett, at framleiðslan úr
boripallar til vinnuna, sum
ben hesum báðum keldufer at taka seg upp millum
num fer at verða omanfyri
500.000 tunnur um dagin Hetland og Føroyar komandi árini. Tosað verður
eftir aldarskiftið. Men
um í fyrstu atløgu at lata
framleiðsla kann helst
tangaskip taka oljuna á
byrja longu seint ( næsta
staðnum en eisini um at
ár.
leggja oljuleiðing til
Sullom Voe í Hetlandi.
Hetlendingar og
Keldur upplýsa fyri
skotar fyrireika seg
skotska blaðnum, at tær
Skotska blaðið skrivar, at
fimm milliardir tunnumar
serstakliga býimir í Skotav olju, sum keldumar eru
landi, Hetland og Orknmettar at goyma, svara til
oyggjar fara fáa stórar
34% av øllum verandi
fyrim unir av hesum
bretskum oljugoymslum.
nýggjastu fundunum .
Oljuídnaðurin f hesum
Seismisku kanningar
økinum fer at fáa eina
fullkomiliga nýggja avruddaðu slóð
bjóðing, sum í síðsta enda
Tað er ikki minst teimum
fer at hava ómetaliga
sera umfevnandi og kosmstóran týdning fyri alt
arðarm iklu seism isku
Bretland sum so.
kanningunum seinasta
Fyritøkur f hesum økinsummar fyri at takka, at
um fara at fáa nógvar
økið vestan fyri Hetland
nýggjar uppgávur so sum
longu nú verður mett sum
at fram leiða útgerð, e i n
“ n ý g g ju r

Oljukeldurnar liggja heilt nær viðføroyska markið

I

Her verður komandi bretska
longu byrjað
Norðsjógvur” fyri bretska
oljuvinnu. Fyrsta keldan
Foinaven varð funnið í
1992, og seism isku
kanningamar í fjør førdu
so til, at enn ein kelda
varð funnin nærhendis,
Schlehallion.
Fyrireikingar verða
longu nú gjørdar at taka
fyrstu oljuna upp frá
Foinaven seint í 1995 ella
í 1996. Oljufeløgini hava
longu sett seg í samband
við oljuteminalamar og
útgerðarplássini f Sullom
Voe og Flotta. Helst
verður ein oljuleiðing løgd
úr Foinaven til antin
Sullom Voe ella Flotta.

Heltt uppaftur
fleirl keldur
Nýggja frágreiðing, sum
er almannakunngjørd i
London og sum hevur til
endamál at gera støðuna
upp í hesum nýggja
økinum fyri harvið at
vekja áhugan hjá teimum
stóru oljufeløgunum at
gera fløgur í økinum, sigur
eisini, at tað longu nú
verður arbeitt við at
fyrireika boringar á fleiri
øðrum plássum. Her er so
talan um at brúka seismiska tilfarið, sum BP og
Shell útvegaðu sær í fjør
eftir metu'ð. Ætlanin var
annars at seismisku kanningam ar skuldu taka f
hvussu so er tvey ár, men
tað vóru lidnar eftir minni
enn einum ári.
Tosað verður um heili
níggju nýggj støð at bora
eftir olju í. Ein BPtaism aður í Aberdeen
upplýsti fyri Sosialinum

oljucevintýrið, beint uppal føroyska markinum. Tað er
herfyri, at teir 1' ár fara at
gera tilsamans seks boringar í økinum, har teir
hava funnið tær báðar
stóru
o lju k e ld u rn a r.
M øguliga kem ur ein
boripallur aftrat til økið í
summar segði talsmaðurin
við blaðið.

Efslnl i blaðnum
“ Arbelðsgevarin’*
Eisini nýggjasta nummarið av “Arbeiðsgevaranum” ger nógv burtur úr
seinastu tfðindunum um
oljukeldumar við føroyska
m arkið. Blaðið hevur
roknað út, at verður ein
fram leiðsla úr hesum
báðum umrøddu oljukeldunum upp á einar 300.000
tunnum um dagin veruleiki, so svarar tað við
verandi oljuprfsi til 30
milliónir um dagin ella 11
milliardir um árið.
Arbeiðsgevarin vísir tó
á, at slík tøl eiga at takast
við fyrivami, tí tað ber
ikki til at siga við vissu,
hvussu stórar oljugoymslumar eru. So her kann
verða talan um minni og
meiri.
Nú um dagamar gav
hetlendska oljusamtakið
SOIG út tfðindaskriv, har
tað umrøddi møguleikamar vestan fyri Hetland.
Felagið sigur, at tað er
tilreiðar at taka fmóti
nýggju avbjóðingini og
teir vóna, at oljan úr
Foinaven verður flutt til
Sullom Voe. Men teir ger
vart við, at teir eisini
fylgja væl við gongdini
føroysku megin markið og
em tilreiðar at koma upp f

føroyska oljuvinnu, lá hon
tekur seg upp.
Hvat viðvfkur eini
komandi føroyskari oljuvinnu so fer oljuráðleggingarbólkurin f hesi vikuni
ella f næstu viku at koma
við endaliga tilmælinum
til landsstýríð um, hvør
skal gera seismiskar kanningar við Føroyar.
Sosialurin fer eins og
higartil at fylgja væl við,
hvat fer at henda á hesum
stóra og nýggja og ikki
minst spennnandi økinum,
um somu tíð, sum vit fara
at fylgja samráðingunum
miilum bretar og føroyingar um markið.
ja n
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[opes for new
oil bonanza
R eserves could be
a ‘second North S ea’

Greini ÍPress andJournal

Um tvey ár verður hetta vanlig sjón stutt úr Føron um

Er bara burtur
Magni Arge. nevndarlimur ( Føroya Oljuídnafli: -Eingin
orsøk er til ai drála

Hálv tridja vika er nú liðin, síðan Dánjal Pauli
Andersen knappliga hvarv í Esbjerg

Fðroxa Oliuídnaður:

TaO cr framvcgis ein gáu,
hvar Dánjal Pauli Andersen
úr Saltangará er blivin av.
Eingin hcvur sæð nakaO
tii mannin, síOan sunnudagin 6 . mars, tá hann var á eini
malstovu í Esbjerg. Starvsfólk á matstovuni minnast,
at hann var saman viO einum øOrum, mcn taO hevur
ikki eydnast at finna fram
til, hvørjum hann varí fclag
vifl.

Føroyingar
eiga at bjóða
seg fram
Frálandavinnan nærkast
skjótt skrívar “ArbeiOsgevarín” , sum jú st er
útkomin. BlaOiO skrívar.
at hóast vit enn ikki vita
um oljuvinna fer at laka
seg unp í Føroyum, so er

ongin orsøk til at drála
longur viO at fynrctka scg
til slOca vinnu.
Magni Arge, ncvnarlimur í Føroya OljuídnaOi
sigur viO blaOiO. at tá
okkum trýtir vinnumøgu-

leikar, eiga vit at royna
allar m øguleikar, og
skuldi oljuvinna tikiO seg
upp á føroyskum øki, so
er hctu góO fyríreiking til
avbjóOingarnar heldur
hann.
jan

Leygardagin
eftirlýsti
politiiO í Esbjerg tann 33 ára
gamla Dánjal Paula Andersen í lokalblaOnum Vestkysten, men eingin læt viO
seg koma. Eingin hevur sæO
manmn. LeitaO hevur eisini
veriO, har føroyingar halda
lil í Danmark, men alt segOi
taflsama.
PolitiiO í Esbjerg sigur, at
nú skuldu flcstu føroyingar
niOrí skjótt vitaO, at maflur-

in er burtur, tí føroysk bløO í
Danmark hava eisini skrívaO um tann burturblivna
føroyingin.
Dánjal Pauli Andersen
fór úr Føroyum til Esbjcrg í
fcbruar mánaOi. Hann var
byrjaflur á fyríreikingarskeiOi lil maskinskúla.
Hann er familjumaflur.
Konan og bømini búgva í
Føroyum.
randi
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