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Amerada Hess ætlar
at økja um virksemió
Amerada Hess hevur í umbúnað eina stóra boriætlan vestan fyri Hetland næsta ár kanska upp til níggju kanningarbrunnar og at bora brunnar at meta um kend oljuøki
skotum; eilt nú blokkar. ið
vóru úllutaðir undir 13. og
14. útbjóðingarumførunum.
Kcldur innan ídnaðin
hava latið orð falla um, at
Amcrada Hess kanska vcrður frcmst í at mcnna Schiehallion-økið. Hctta tí. at
ABERDEEN
sum frá líður kann mcginparturin av goymslunum í
Aberdeen 16. nov. 1994
Schichallion liggja í ullutingini hjá Amcrada Hcss,
og
ikki hjá BP. Hvørki felag
f løtuni samráðast BP Explorauon og Amcrada Hcss hevur nakra viðmcrking til
um citt møguligt samstarv í hetta.
Tað gerst meira og meira
menningim av Schichallion-økinum. Schiehallion greitt, at Amcrada Hess
er mcu at hava goymslur he vur í huga onkursvegna at
uppá 250-400 milliónir samskipa menningina av
tunnur av olju. Úfslitið av Schichallion saman við
samráðingunum fcr iva- mcnningini av Solan. Økini
leyst at ávirka. hvussu stórt bæðí liggja tæu saman bert 32 kilomcuar cru millvirkscmi vcrður næsta ár.
*Vit eru í løluni í sam- um tey - mcn Schiehallion
ráðingum við BP og Shcll. liggur á meira cnn 300
men vit cru cnn ikki komnir mctra dýpi, meðan Solan
so mikið álciðis, at vit liggurá bcrt 120 mcua dýpi.
Hóast Amcrada Hcss og
kunnu leggja ætlanir«.
segði ein talsmaður fyrí BP hava úr at gcra í løtuni,
Amcrada Hcss. »Mcn vit so cru fcløgini bæði ikki
faraat vcrða scra virknir har sørlspcnt.RÚ 16. úlbjóðingarumfarið hjá brctska ídnúti«.
Hann gav eina ábcnding aðarmálaráðnum stcndur í
durunum.
18 fcløg kappum, at fclagið ailar hclst
noyddist at byrja u'ðliga við bjóðast um at fáa tillutað
at bora vcstan fyri Hctland. blokkar vcstan fyri Hctland.
John Hartlcy frá Encrgy
fyn al stóra vcrkætlanin
kann vcrða liðug á hcysti Informaúon Scrviccs vildi
mánadagin
vcra við, at BP/
næsta ár.
Størsti dcnturin fcr at Shcll og Amcrada Hcss fóru
vcrða lagdur á at fáa mcira at fáa mcst burtur úr blokkat vita um Schichallion- og unum 204 og 205, ið liggja Ein av boripallunum hjá Amerada Hess. sum nú verður riggaður til at fara undir hópin av boringum skanufrá
Solan-økini, við at bora cnn kring har. hcsi oljufcløg føroyska fiskimarkinum.
fleiri brunnar. Eisini aðrir longu cru komin fram á
blokkar fara at verða fvri olju.
er, at oljufcløgim. nú talan
cr um citt nýu øki við
nógvum stórum avbjóðingum so sum dýpi og vcðurlag. ikki arbciða í sjálvdrátti mcn harafturímóú
arbciða saman og finna
fclags loysnir fyri alt økið.
I lí sambandinum varð
ncvnt. at 10 oljufcløg hava
úkið seg saman um at fáa
cma frágrciðing gjørda um
møgulcikar í øllum økinum
vcstan fyri Hctland. Hcnda
frágrciðing cr liðug og
cggjar hon oljufcløgunum
nl al halda fram við kanningunum í økinum. Hcnda
kanning hcvur longu vcrið
viðgjørd í Sosialinum.
Umhvorvið
Hcnderson lcgði annars
stóran dcnt á umhvørvið og
segði, at tað áliggur øllum
oljufcløgunum, sum gcra
kanningar í hcsum nýggja
oljuøkinum, at taka spumingin um umhvørvi og dálking í størsta álvara.
-Hctta cr citt hcill nýu
øki, og lí hcvur tað nógv at

siga longu nú at skipa kanningar og framtiðar æúanir
solciðis, at tær cru í tráð við
eiu reint umhvørvi scgði
hann.
Við hcsum vtsú Hcnderson á politiska stcvnumiðið
hjá stjómim at vísa umhvørvinum mcst hugsandi
ans, nú tað av álvara vcrður
seu hol á í nýggju oljuprovinsuni vcstan fyri Hctland og oljan skjótt fcr at
spríkja upp úr undirgrundini.
S am arbeiði
Fyri at fáa sum mest burtur
úr kanningunum og gcra lær
so (klýTar sum úlbcr minti
Hcndcrson oljufcløguni á,
at lyklaorðið samstarv.
-Partncrship og coopcraúon arc going to bc thc kcc
mgrcdients” scgði Charlcs
Hcndcrson frá brcLska
handils- og ídnaðarmálaráðnum, sum stýrir øllum
útviklinginum vcstan fyri
Hcúand.
jan

Frá oljuráðstevnuni í Aberdeen herfyri. Her er tað Árni Olqfson. sum greiðir teimum umleið 250 oljuumboðunum
frá marknatrætum millum Føroyar og Bretland og royndunum at leita eftir olju íføroyskum øki. Myndjan

