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Átjan oljufeløg
vilja bora við
føroyska m arkið
/ næsta mánað fer bretska handils- og ídnaðarmálaráðið at
kunngera fyri tilsamans 18 stórum oljufeløgum, hvørji nýggj
øki tey fáa tillutað at leita eftir olju í vestan fyri hetland. Talan er um tilsamans 87 blokkar. Ein av hesum blokkum er so
mikið áhugaverdur, at øll 18 feløgini vilja sleppa at leita eftir
olju har. Eygleiðarar halda, at hesin blokkur er stutt frá
føroyska fiskimarkinum, har olja longu er funnin.
Spenningurin millum fleiri
clla rættari sagt flestu av
heimsins størstu oljufeløgum um, hvar tey sleppa at
leita eftir olju í økinum
vestan fyri Hetland er sera
stórur. Talan cr um tað 16.
lisensumfariðog fcrbretska
handils- og ídnaðarmálaráðið í næsta mánað at gera
fcløgunum greiu, hvørji øki
- blokkar - tey fáa tillutað.
Talan er um ein ræuiliga
stóran part av øllum økinum
millum Hetland og føroyska fiskimarkið. Nógvir
av blokkunum í nýggja
útbjóðingarumfarinum
liggja skamt frá føroyska
markinum. Taðereisim her
kenda breska ráðgevarafyritøkan Smith Rea metir,
at bestu møgulcikar eru at
finna olju. Talan cr um
Føroyabassengið, ið gongur allan vcgin framviðmiðlinjuni millum Føroyar og
Hctland. Tað er í hesum
økinum, at BP og Shcll og
onnur oljufcløg, hava rakt
við nógva olju og nú fara
undir framleiðslu.
Kunnu byrja at
bora í 1995
Sosialurin hevur fingið upplýst, at sjálvi loyvini til at
bora eftir olju í 16. lisensumfari verða latin oljufeløgunum í 1995, soleiðis at
tey tá kunnu fara undir at
fyrireika komandi kanningar tað vcri seg seismiskar kanningar og bor-

ing.
Tað er eingin loyna, at
flestu av feløgunum serslakliga hava cyguni cflir
tcimum økjum, sum liggja
tætt upp at stóru oljufundunum hjá BP, Shcll og
AmeradaHess.Hesi fundíni
eru í økjunum 204 oe 205.
Bretski
orkumalaráðharrin, Tim Eggar segði á
líðindafundi í famu viku, at
sera stórur áhugi er fyri 16.
útbjóðingarumfarinum og
vístiá.attaðscrstakligaer í
einum øki, at áhugin cr
ovurstórur. Hcnda blokkin
ellapartav honum hava ikki
færri enn 18 oljufeløg lagt
bilctt inn til.
87 nýggir blokkar við

Á oljuráðstcvnuni í Abcrdecn herfybi helt ein av
stjórunum í DTl, sum er
bretska handils- og ídnaðarmálaráðið
áhugaverdan
fyrilestur m.a. um 16. útbjóðingarumfarið.
Charlcs
Hendcrson
greiddi áráðstevnunifrá,at
oljufeløgini hava stóran
áhuga í at vera við í víðari
kanningunum av økinum
vestan fyri Hctland. Hann
vísti á, at valdir eru út
lilsamans 87 blokkar í u' 16.
útbjóðingarum fannum.
Tilsamans 18 oljufeløg
hava søkt um hesar blokkar
og cin av blokkunum vilja
øll fcløgini hava. Hann
segði ikki hvønn.
Tað kann tó verða loy vt at

gita, og hyggja vit eftir
kortunum, sum Hendcrson
vísti fram á ráðstcvnuni, so
cr grcilt. at í økinum 204 stult frá BP kcldunum
Foinavcn og Schihallion er
ein blokkur, sum vcrðurvið
í 16. umfarinum. Nógv talar
fyri, at tað cr hcsin blokkur,
sum cr fáar kilometrar frá
føroyska markinum.
Eisini cru flciri áhugaverdir blokkar í øki 205, har
Amcrada Hess longu hevur
funnið olju. Annars fevnir
hcua liscnsumfarið cisini
um blokkar í økjunum
longur syðri 202 og 203 og
somulciðis longur vestari í
øki 206 og síðani har
norðuri í økjunum 214 og
208. (Síkort)

Hetta kortið, sum bretska handils- og ídnaðarmálaráðið hevur gjørt. vísir tey økini.
har loyvi eru givin at leita eftir olju. Vit síggja nøvnim á nøkrum av teimum stóru
oljufeløgunum. sum hav fingið lisens uppá blokkar, ið allir liggja tcett upp at føroyska
markinum. Eisini eru olju- og gasskeldur avmerktar á kortinum. Kelda DTI

Dralið ikki ov leingi
við kanningunum

í fyrilestri sínum á ráðsicvnuni í Abcrdccn legði
Hcndcrson vegna handilsog ídnaðarmálaráðið stóran
dcnt á at fáa oljufcløgini at
fara undir at kanna longu
tillutaðu blokkamar. Við
hcsum sipaði hann til, at
flciri oljufcløg hava áður
fingið tillutað blokkar, mcn
hava cnn ikki gjørt neyvar
kanningar.
Gongur tað ov long tíð lil
oljufcløgini fara undir
kanningar í tillutaðum
blokki, so kunnu tey missa
sín lisens.
Hcndcrson vísti á, at tað
við 16. umfarinum nettuper

Hetta kortið vísir blokkarnar. sum bretska stjórnin fe r at bjóða út I 16.
lisensumfarinum í ruesta mánað Talan er her um blokkar. sum í stóran mun liggja í tí
økinum út móti Hetlandsrennuni, har hildið verður at bestu møguleikar at finna olju
eru. Pílarnir (sum eru okkara) vísa, hvar blokkurin. sum øll oljufetøgini vilja fáa.
kann vera tvs. í øki 204 ella 205. Kelda DTl

Frá oljuráðstevnuni í Aberdeen. Fleiri føroyingar hoyrdu áhugaverda fyrilesturin hjá
Charles Henderson frá bretska handils- og ídnaðarmálaráðnum. eitt nú Klæmint
Olsen, leerari á Føroya Handilsskúla. sum saman við flokki sínum var við á
ráðstevnuni. Mynd jan

ynski hjá brctsku stjómini,
at oljufeløgini eru meira ágrýtin og fara undir
kanningarsum skjótast. Her
havaBPog Shcll veriðundangongufcløg og tað hevur
so eisini givið úrslit. Eisini
hcvur brctska stjómin
premicrað BP og Shcll fyri
nettup teirra miðvísa og
stóra
kanningararbciði,
sum nú hevur givið tað úrslit, at stjómin hcvur givið
fyrsta
framlciðsluloyvi

vestan fyri Hetland í 20 ár.
Inf rastrukt u ru ri n

Henderson segði annars, at
nú talan er um eina heili
nýggja og lovandi oljuprovins ræður um at brúka
allar góðar kreftir fyri at
finna fram til, um nógv olja
ertil. Utfráhcsum bcrsotil
at gera sær eina samlaða
hóming av, hvussu infrastruktururin í økinum skal
skipast í framt/ðini. Sum er

er har als eingin infrastrukturur og ætlanin er í fyrsta
lagi at flyta oljuna við
tangaskipinum frá keldununum. Talan verður ikki um
rørleiðingar sum í Norðsjónum, ið føra oljuna lil
Lands.
Mcn vcrða nógvar oljukeldur funnar kann koma
upp á lal at leggja rørlciðingar á havbouiin. Tað
liggur tó langt frammi í
tiðini, mcn scra umráðandi

