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W EST OF SHETLAND LICENSED ACREAGE

StatoiL Mobil og Enterprise í Førovum:

Kunnu byrja
at bora fyri
a ld a rskiftid
Tað gongur, sum tað skal. Føroyingar hava lagt eina skilagóða tíðarætlan fyri eini møguligari komandi oljuvinnu. Tað
ræður um ikki at vera ov bráður ella leypafram av. Gongst
vcel so verður fyrsti boripallurin at síggja í føroyskum sjógvi
fyri aldarskiftið. Hetta siga umboð fyri tey trý oljufeløgini,
Statoil, Mobil Oil og Enterprise, sum í dag hava fund við
Oljuráðleggingarnevndina. Sosialurin hitti tey trý umboðini á
oljuráðstevnuni í A erdeen herfyri.
Mánadagin konru umboð
fyri trý stór heimskendoljufeløg til Føroya. Tey eru
Slatoil, Mobil og Enterprise. Feløgini fara at hava
fund við oljuráðlcggingarnevndina og fara cisini at
hava tíðindafund. Har cr
ælianin at grciða nærri frá
samstarvinum millum hcsi
trý fcløgini og eisini hvørjar
ætlanir og arbciðsskrá fcløgini hava lagt fyri 1995.
Sam starv

Tað var í heyst, at hesi uý
risastóruoljufcløgini skrivaðu undir ein samarbeiðssáltmála við tí fyri eygað al
fara undir mtðvísar kanningar av u' føroyska økinum
- við lí endamáli vónandi at
fara undir royndarboring
eflir olju og gassi fyri aldarskifti.
Sosialurin hiui trý av umboðunum fyri hcsi fcløg á
oljuráðstevnuni, sum varð

hildin í Abcrdccn hcrfyri.
Tey cru Phil Sands, prcs.sutalsmaður hjá Mobil Oil,
Bjøm
Vidar
Lcrøcn,
pressutalsmaður hjá Slatoil
og Halvor Snarvold, kanningarstjóri hjá Enterprisc.
Vit fingu ciu prál við tcir
tríggjar eftir ráðstevnuna.
Allir cru teir samdir um,
at alt økið millum Hctland
og Føroyar cr sera áhugaven, ogeigakanningamarí
økinum at halda fram.
Statoil, Mobil og Entcrprise
samstarva bæði í Norðsjónum og vestan fyri Hctland.
011 hava tey drúgvar
royndir at arbciða í úljaðaraøkjum í Atlantshavi, har
jarðfrøðincrmcinlíkhcnni í
Føroyum. Phil Sands frú
Mobil sigur, at fcløgini
arbeiða saman í u' tcir kalla
"Tranche” nr. 213 og 214,
sum cru økini har norðuri
og bcint eystan fyri føroyska fiskimarkið.

Hcr hava fcløgini fingið
tillutað flciri blokkar. Tcy
hava enn ikki borað, mcn
hava gjørt 3D scismiskar
kanningar, ið eru tær mcst
nágrciniligu kanningamar í
scismikkinum. Hann váttar.at kanningarúrslitinieru
ræuiligaáhugaverd.
I hesum sambandi kann
Sosialurin upplýsa, at oljublaðið "Noroil” í 1977
cndurgav cin harra Robcrts
frá
fíggingarfclagnum
Wood Gundy, London and
Toronto fyri fylgjandi útlalilsi: "It docs sccm clcar
that thc rcal intcrcst lics
nortwest...into vcry dccp
watcrs oul to thc Farocs."
(Taðlykisigrciu.alvcruligi
áhugin liggur har norðuri og
vcsturi á tcimum stóru
dýpunum við Føroyar).
Phil Sands vil ikki siga,
nærMobil fcrundiratboraí
lillutaðu blokkunum cystan
fyri føroyska markið, men
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Tey trý oljufeløgini Statoil, Mobil og Enterprise arbei&a saman í økinum beint
eystan fyri føroyska fiskimarkið. Tey arbe;ða í tí, sum verður kallað Tranche 6 (sí
Mobil) og sum fevnir um blokkar í økjunum 213 og 214. Kelda bretska handilsog ídnaðarmálaráðið
hann vátutr, at scismisku
kanningar tcirra vísa, at
økið cr áhugavcrt.
HctUi vísir, at tað ikki
bara cru økini har suðuri.
sum oljufcløgini mcui sum
áhugavcrd.
Áhugin hjá lcimum trimum fcløgunum fyri føroyska økinum byggir u'

Tey trý umboðini fyri stóru oljufeløgini, sum Sosialurin tosaði við á oljuráðstevnuni í Aberdeen herfyri og
sum nú eru komin til Føroyar Fv. Bjørn Vidar Lerøen. Statoil, Phil Sands. Mobil Oil og Ilalvor Snarvold
Enterprise. Mynd jan

uttan iva cisini á lær kanningar, sum tcir hava gjørt
hinumcgin inarkið.
Tað g o n g u r væl
Tcy u-ý umboðini fyri
Slatoil, Mobil og Entcrprisc
cru øll á cinuin máli um, at
líðarkarmurin, sum Oljuráðlcggingarncvndin hcvur
sctt upp í sambandi við cina
møguliga komandi oljuvinnu, cr sera skilagóður.
-Tit hava valt tað rætta,
ncvniliga ikki at skunda
nakað ígjøgnum og harvið
lcypa framav. Tað hcvur
ikki skund al fara í gongd
við at bora. Fyrst og frcmst
má alt hctta fyrircikast væl
ug virðiliga sigur Bjørn
Vidar Lcrøcn Irá Statoil.
Hann vísir til norskar
royndir, har Uið í cinstøkum
førum hcvur likið upp í 13
ár frá boring til vcruliga
framlciðslu.
-Eg haldi vit cru bjartskygdir, um tað fcratcydnast at hava tann fyrsta boripallm í føroyskum sjógvi
innan aldarskiftið lcggur
hann altrat.
Halvor Snarvold frá
Emcrprisc hcldur ikki, at
føroyingar ciga al hugsa, at
tað gongur ov scint.
-Hctta cr gongdin alla
aðrastaðni, og cg haldi uið
cr scra scra umráðandi, at lit
hava alt lóggávuarbciði
uppá pláss, áðrcnn lú faraat
bjóða øki úl til boring.
Eg dugi væl at skilja
lykkum, al tit vilja skunda
undir hcua, u' landið cr í

krcppu, mcn slíkt skal taka
ta líð. sum cr neyðug sigur
umboðið fyri Entcrprisc.
Phil Sands frá Mobii
rósar føroysku mynduglcikunum fyri gongdina
higanil.
-Tað var í fjør, at oljuráðlcgginamcvndín kom
við síni frágrciðing. scismisku kanningamar byrjaðu longu árið cflir, og í
næsta ár fara fcløgini at
kcypa scismiskt ulfar og
taka støðu til, um tað cr so
mikið áhugavcrt, at tað
kann brúkasl sum grundarlag fyri víðari kanningum. Eg haldi, at tað
hcvur gingið sum tað skal
sigur hann.
Tey trý umboðini vísa
annars á, at ein grund fyri
samarbciðinum tcirra millum cr tann. at tey hava
arbcill í økjum, sum hava
líknandi jarðfrøði sum tað
føroyska økið. Hcr vísa tey
bæði til Porcupine Bank
vcstan fyri írland, har Mobil
hcvur borað tvey hol og so
cisini til økini norðaliga í
Norðsjónum og Vøringbasscngið.sum vcrðurbjóðað úl í næstum.
S a m a n b e ra øki
-Ein partur av okkara
arbciði cr al royna at saman
bcra hcsi uý økini, u' tey
hava somu jarðfrøði sigur
Halvar Snarvold frá Entcrprisc.
Hann vtsir á, at olja cr
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loriholifl í Lopra er helst aftur á skránni, nú umbofl fyri trý stór oljufeløg hilta
•Ijuráðleggingarnevndina týsmorgunin. Mynd Rógvi Johansen.

Ein av orsøkunum til, at júst feløgini Statoil. Mobil Oit og Enterprise hava stóran
íhuga fyri tí føroyska økmum er tann. at tey hava drúgvar royndir at leita eftir olju
' økjum. sum hava eina líknandi jarSfrøðt sum tann føroyska. Tað eru øki í tí
iokallafla "Western Slope". ifl er landgrunnskanturin røkicandi úr Porcupine Bank
>eslan fyri írsland. víflart framvifl Føroyum og Hetlandi fyri so at enda har norfluri
' Vøringbassenginum. Sí pílarnar fyri tey trý økini. Kelda. Sational Geographic
Magazine

funnin vestan fyri Heiland,
økið vcsian fyri írland sær
áhugavcn út og Vøringøkiðfyri norðan tykisteisini
at vera áhugavert. Alt hctta
ger, at áhugi er stórur fyrí tí
føroyska økinum.
Tey trý umboðini lcggja
slóra áhcrðslu á, at kanningamar, sum nú vcrOa
gjørdar viO Føroyar og tað
fyrircikandi lógararbciOið
má taka ta tíð, sm cr ncy Oug
Tað er umráðandi nú at útvega sær so nógvar upplýsingar sum gjørligt og
viOgera hesar.
Lopra
í hcsum sambandi hava
feløgini víst horiholinum í
Lopra scrstakan áhuga. Nú
tcy hava keypi scismiskt
ulfar frá Wcstcm halda tey
tað hcvði kunnað vcríð
áhugavcrt at fingið fteirí
upplýsingar frá boriholinum í Lopra, og hcr fyríliggur so uppskot um al
bora longur niður.
Eisini hava fcløgini tosað
um at faxa undir sokallaðar
"vibro-scismiskar
kanningar" á føroysku landjørðini.
Sosialurin hevur skilt, at

ihmmy

stórum tydnmgi lyri viðari
kanningar á føroyskum iiki.
Saman hava hcsi fcløgini
cina scra stóra vitan. Hann
sigur, at fcløgini lcggja
stóran dcnt á umhvørviðog
hava cisini mcntanina í
landinum frammalíga
í
huganum, lá tcy fara undir
kanningar og scinni kanska
cisini framlciðslu í cinum

nýggjum øki.
VitspurduPhil Sands.um
olja cr í føroysku undirgrundim:
-Tað vha vit cinki um í
dag, og tí l'ari cg ikki at gita.
Ikki fyrr cnn vit hava
viðgjørt scismiska nlfarið
frá Wcstcm kunnu vit loy va
okkum al koma við varisligum mctingum.

Hann viðgongur, at
fundini í hrctskum øki cm
lovandi, mcn tafi cr ov
tíðliga at brúka hcsi sum
grundgcving fyri, al tað
finast olja við Føroyar
cisini.
jan
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T ífla rk a r m u rin f y r i k a n n in g u n u m , sum
o lju rá flle g g in g a rn e v n d in le g g u r up p í
á liti sln u m til m y n d u g le ik a r n a r
fcløgini ætla sær at losa við
oljuráðlcggingamc vnd ina
um henda spumingin. Um
talan vcrður um cina nýggja
boring í Lopra clla aðrastaðni í Føroyum, sum hcsi
fcløgini fara at taka stig til,
vita vit íkki cnn. Tað fáa vit

kanska mcira at viui um
týsdagin.
Phii Sands frá Mobil Oil.
sum vcrður millum tcirra, ið
koma til Føroya mánadagin
sigur við Sosialin, at hann
mclir samstarvið milium
tcy Uý fcløgini al vcra av

Tey yngru størstu
lønarlækkingina
Lønarlækkingin seinastu árini hevur ikki rakt øll líka meint
Tað cr rættiliga ójavnt sum
lønarlækkingin seinastu árini hcvur rakt teir ymsu
aldursbólkamar.
Kannmgin um livikor
føroyinga vísir, at tcy yngru
hava havt nógv størstu
lønarlækkingina. Scrliga
tcy millum 18 og 22 ár.
Kanningin vísir munin á
ncuolønini frá 1989 til -93,

og har sæst millum annað,
at hcsin yngsti aldursbólkunn hevur havt cina
lækking í ncttolønini millum 30 og 45 prosent.
Fólk millum 30 og 70 ár
hava stórt sæð havt cina
lønarlækking eiu sindur
niðanfyri 20prosent,mentá
vit koma lil teir eldru
aldursbólkamar sær mynd-

in øðrvísi úl

Tey oman fyri 70 hava
varðveiu ella økt sína
neuoinntøku. Stríkumyndin, sum vit hava úr kanningini vísir, at ógiftar
kvinnur oman fyri 60 hava
havt eina ræuiliga góða
inntøkuhækking.
tór.-

