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Talva yvir hvussu nógv olja breiar rokna við liggur goymd kring llelland og á
føroyska landgrurminwn

Bretskir serfrøðingar á oljuráðstevnu:

Komandi oljufund
verða við føroyska markið
Sera stórur áhugi fyri økinum millum Hetland og
Føroyar á oljuráðstevnuni í Aberdeen

Múller
ABERDEEN

Tað er sera stórur áhugi fyri
øilu tí stóra økinum millum
Helland og Føroyar. Hetta
økió verður tað, har sum
stórí oljuídnaðurin fcr at
gera sínar framtíðar iløgur í.
Økið, sum brctar hava valt
at kalla »Thc Northwest Atlantic Frontier« hevurverið
til gjølliga viðgerð á oljuráðstcvnuni í Abcrdccn. Óvanliga stóra luttøkan,
meira enn 300 umboð fyri
oljuídnaðin f Europa serliga, vísir hvussu stórar
vónir verða settar til hctta
velduga og lovandi nýggja
oljuøkið.
Nú stóru goymslumar í
Norðsjónum eru famar at
lømasl, leita oljufcløgini
eftir nýggjum økjum at gera
íløgur í.
Nýggja tøknifrøðin, sum
gcr lað møguligt at arbciða

á stórum dýpum, tey nýggju
stóru oljufundini og tryggu
politisku viðurskiflini í økinum vestan fyri Hctland ger saman tað scra áhugaven fyri oljufcløgini og
oljutdnaðin atsctakikaraná
júst hetta økið.
At ikki minst brctar við
BP á odda eru tcir, sum
liggja frcmst í arbciðinum
at fáa eina oljuvinnu í
gongd hcr, cr ikki so løgið.
Brctski oljufdnaðurin, scrliga hcr í Skotlandi og í
oyggjunum hcr er sera
svangur. Minkaða og mcttaða virkscmið í Norðsjónum gcr, al brclski oljuídnaðurin má fáa nýggjar avbjóðingar, og hcr koma
scinaslu fundini vcstan fyri
Hctland sera, scra væl við.
Tað snýr scg lí ikki minst
um at varðvcita arbciðspláss í hesum partinum av
»Brctlandi«.
Eisini føroyingar vísa útviklinginum hcr stóran ans.
Tað sást cisini á føroysku
luttøkuniáráðstcvnuni. Hcr
vóru ikki færri cnn 30 føroyingar, tcirra millum cin
flokkur frá Føroya Hand-

Landnyrðingsparturin av tí bretar rokna sum teirra øki

ilsskúla.
Hóast ráðstcvnan ikki
snúði scg um økið millum
Hctlandsrcnnunaog Føroyar, so varð hctta økið oflani
umrøtt. Eilt nú vcrður Tórshavn ncvnd sum komandi
supplyhavn hjá oljuídnaðinum, sum er næst Føroyum
Tá scrfrøðingar í økinum
gcra upp, hvat framtíðin
kann hava at bjóða uppá, so
cr tað økið tíl móti sjálvari
Hcllandsrcnnuni,
t.v.s.
bcint upp at føroyska fiskimarkinum, sum hcvur
størstan
áhuga, t.v.s.
goymir mcstu oljuna. Mcðan mctt vcrður at tað fara at
vcrða gjørd 1-5 fund norðan fyri og vcstan fyri Hctland, so halda scrfrøðingar,
at tað fara at vcrða gjørd
millum 5 og 15 stór og
nýggj oljufund í lí tcir kalla
»Thc Faroc Basin«. Hcttacr
økið út móli Hctlandsrcnnuni og longur vcstur cftir
móli Føroyum.

Nýggj oljukelda
økir vónirnar
uppaftur meira
Birgir
Christiansen

ABERDEEN

Seinasta oljukeldan, BP
hevur funnið, er bert smáa r 5 kilom etrar frá førovska
fiskim arkinum .
Við
nútíðartøknifrøði
hevði borið til hjá BP at
bora inn á føroyskt øki
fy riat fáa fleiri upplýsingar um kelduna.
Um so er, so kundi hetta
kynt undir strið millum
Itretland og D anm ark um
hvar m arkið viðvíkjandi
oljuríkidøm i skal ganga.
Tað er møguligt, at orðaskiftið viðvíkjandi hesum
tekur seg upp á West of
Shetland ráðstevnuni í
Aberdeen í dag.
BP hcvur funnið citt nýtt
olju- og gassøki vestan fyri
Hctland og kcmur hclla
minni enn cina viku eftir at
eitt annað oljufclag, Amerada Hcss, boðaði frá at tað
cisini hcvði funnið olju á
somu lcið.
Abcrdccn-blaðið Press
and Joumal bar hcsi tíðindini í dag saman við cinum
illgruna um, at BP møguiiga fcr undir kanningar á
scks øðrum økjum har á
lciðini. Hcsi scks økini
vcrða mcu at innihalda
millum 250lil500milliónir
tunnur hvør og cr hctta tað
sama sum bæði Schichallion og Foinavcn.
Uppaftur citlannað fclag,
Arco, vcrður eisini hildiðat
hava funnið olju á økinum,
mcn fclagið vil ikki siga
nakað almcnt cnn.
Mcnn við royndum innan
ídnaðin haJda, at cnn cr
møguligt al økini vcstan
fyri Hctland kunnu vcra
cins stór og summi av icimum veldugu økjunum f
Norðsjónum. Enn eru eingi
tøl komin á borðið viðvíkjandi seinasta økinum hjá
BP, mcn hildið vcrður. at
tað er í størra lagi.
Alcx Salmond. Iciðari av
Scottish National Party,
segði í gjárkvøldið. at lað
tykistsum um nakaðstórtcr
í fcrð við at hcnda vcstan
fyri Hctland og at u'ðindi
vísa aftur illgrunanum um
at skotska frálandavinnan cr

í afturgongd, hcldur hin- anin um al olja cr funnin
vcstan fyri Hctland cr partur
vcgin.
Gordon MacDonald, bý- av cini langari røð av tíðráðslimur og ncvndarfor- indum, ið bcrt økja um vónmaður í ncvndini fyri bú- irnar um at lciðimar vcstan
skaparmcnning í Grampi- fyri HcUand kunnu gcrast
an, scgði, at um hctta vóru ciu nýu Norðsjóvarævinsannindi, væntaði hann at týr.
Alcx Kcmp, profcssari í
Grampian fór at fáa stóran
oljubúskapi við University
fyrimun av hcsum.
Pctcr Malcolmson, frá of Abcrdcen, sigur, at um
Shclland Oil Industrics hald cr í hcsum scinastu tíðGroup, kallaði tíðindini indunum, so vátta U'ðindini
ótrúligog viðari.athctta var lær mcira bjartskygnu metbcrt cin lítil liðurafturai. ið ingamar viðvíkjandi virkváuaði tcir stóru møgulcik- scmi á lciðini og at cin áui at
fara at hugsa um lciðimar
amar áøkinum.
Boripallurin Sonat Rath- vcstan fyri Hctland sum
cr kom fram á kclduna. ið cina stóra gass og oljuproinnihcldur gass og kondcn- vins.
Tiðindini um at Bp hcvði
sat (ciu slag av læltari olju),
á mcira enn 700mctra dýpi. funniðcina oljukcldu afturKcldan liggur 177 kilo- at vóru likin til Prcss and
mctrar í ein vcstan úr Hct- Journal av Encrgy Informalandiogminnicnn lóOkilo- uon Scrviccs. hóast BP
gjørdi sítl hcstaat halda lokmctrar úr Føroyum.
Hcndan scinasla fráboð- iðtæu.

