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Amerada Hess 
herjar á
Amerada Hess er undir fyrireikingum at halda áfram, har 
felagið slepti í fjør vestanfyri Hetland. Æítlanin er at hora og 
luttaka í upp til 12 kannmyar- og metingarhrunnum

A lxrdw n  17. jan u a r

r>dn«ngarmesu luiunn a> 
.i tlununum i ár er longu i 
Ugií' Kinpallunn »Dyvi 
Stena- er \orðin lcigaSur. 
trxiust frá Amcnula Hess í 
gjár.

F yrsta máliO hjá -Dyvi 
Slcna* verður uppalturtok- 
an av honngim i u panmum 
a> SchiehallKm-okinum. ið 
Amenda Hess rxður yvir 
Hor ipallunn vxntasi ai v cra 
a lekNm um nnðjan februar 
manað

Millum xllaninar hjá 
Amerada Hcss eru flcin

metingar í syðra paru av 
blokkunum 204 og 205 
cisim kendir sum ávikav lsí 
Sotan og StrathnKire Har 
umframt skal Nwast meiri i 
SchK'hailion og i Clair. t.W' 
velduga økið av lungan ra 
olju. iÓ funnið varð í 1^77. 
Hóast Clatf -økið K*n cr 50 
fjórðingar ur Hcilandi. cr 
Iramvegis einki sitírvcgis 
gjvvt fyn ai mcnna okið 

Boripallurin •Dvvi
Slcna* vxniasi ai megna 
mcginparun av arK'iíHtn- 
um. men tvcir aðnr Kvn- 
pallar kunnu sctasi inn. 
skuldi torvur verið á icim- 
um Teir eru »High Seas 
D nllc r-. ið jusi K*vur funn- 
ið olju i Mokki 211/23 
vanliga ncvnt Fcrgus-økið 
t>g -Santa Fc 135«.

kannmgar- t>g meung- 
anrtlanin hjá felagnum í 
IdMS vi ar okkarj áhuga í at 
kanna leiðimar. vú hava 
rxði á. á skjiSusta og bcsia

hált. scgði kanningarsijonn 
hjá AnK'rada Hcvs. Richard 
Hardman

Amcrada Hcvs hcv ur ver- 
ið viO í 8 hrunnum vesian 
fyn Hctland higartil. a> 
lcunum hcv ur felagkS havt 
lciðsluna av 6  hrunnum 
Olja ella gass varð funmð í 
4 av hrunnunum.

I m somu Uð hddur sliWV 
hrotarin innan lcitingaraih- 
ciði vcsianfyri Hctland. BP 
F ploralion. áfram við K>ri- 
pallinum -Sovcrcign E i 
plorcr- i Schichallk>n ok 
inum. mcðan -Sonat Ar- 
cadc Frontxr* skal arK'iða 
við at mcnna Foinavcn-øk- 
ifl

Afturat K sum  háðum 
Ktnpallum koma »Hcnry 
G ondnch- og -< k  can Alli 
ancc- i>g moguliga cin alt 
urat. tá nakaðcr liðiðútáár- 
ið Hctta cr sam hxrt cinum 
lalsmanni hjá BF’. ið krgði 
alturat. at x tb n in  cr at K>ra

14 kanningar ogmctmgar 
hrunnar. I Foinavcn-økin- 
um skulu 6 aðnr hrunnar
K>rast í ár.

F itt annað oljufclag. Arco 
BriUsh. N>raði cin hrunn i 
l'KU. mcn um tann hrunnm 
cr cinki frxtt cnn. Fin tals-

maður segði í gjár, at nakrar 
av xtlanunum fyri IW 5, ið 
eisini inm K ra N>rmg av 
nvggjum hrunnum. fram- 
vcgis cni undir fyrircikan.

Tcxato visu at siga. at tcir 
fðru at lcita vcstanlyn Hct- 
land i ár. mcn at nágrcimlig-

ar ailanir fðru al vcra kunn- 
gjørdar seinri.

Ferðavinnan í 
Útnorði í fokus
Formaðurin í Vestnorden Tourist Board vitjar í 
Føroyum
Hósdagm I j a n u a r  kcmur 
formaðunn í Vcstnordcn 
Tounst Board. Kim Folc- 
man Jørgenscn. stjdn í 
Grcenland Tounsm. á vitj- 
an í Føroyum Við í fcrða 
lagnum verða ctsuu Inga 
Solncs. sknvan hjá VTB t>g 
produktKmscKfunn hjá 
Grccnland Tounsm. Pxtur 
Rasmussen, sum cr xttaður

av Skála. Hctta cr fyrstu 
fcrð al Ktm cr á vitjan í Før 
oyum. og fcrh ann m.a. at 
háva fundir við landsstýns- 
manmn i lcrðavinnumál- 
um. Sámal Pclur í Grund, 
Føroysku limimar i Úl- 
norður samstarvinum og 
við Ferðaráð Føroya. Eisini 
fara Kim og Pxuir at halda 
almennan fynlcstur. m.a.

um hvussu fcrðavinnan i 
(irønlandi cr skipuð. hvørj- 
ar xllanir tcir hava. hvussu 
K vur gingist og hvat før- 
oyingar ntøguliga kunnu 
Ixra av tcimi xtianum 
l-undurin vcrður a llo tcl 
lø ro y u m  friggjadagin 20. 
jan u a r kl. 14.00.

(irøn tand  K vur storar 
xtlam r v ið al mcnna fcrða-

vinnuna. so Km gcvur citt 
munandi ikast til landsKi- 
skapin Grønlendska larkls 
stýnð K vur játtað uml. 25 
riull. kr um árið í 5 ár ul at 
mcnna fcrðavmnuna í 
(írønlandi skipa tcir fcrða 
vinnuna á K ilt anrun hált 
cnn vit gcra i Foroyum Har 
luttckur tcrðaraðið (Grccn- 
land Tounsm ) Kmk-iðis í 
fcrðavinnum Skipar íyn 
terðum nl G rønbndsog fyn 
útferðum í Grønlandi 

Y rstnordcn fcrðavinnu 
sam arK ið i er cisim í stor 
ari menning. Føroyar. ís- 
land og Grønland hava hig- 
arul niesl samstarvað um al 
hava cina ferðav mnu 
messu. Vcsinordcn Travcl 
Mart. sum vcrður hildin á 
hvørjum án í Qør lutlóku 
Vcstnordcn Tounst Board 
fyri fyrstu fcrð á Cruisc

mcssu í Fkirida og gcvur 
hclta vxntandi gotl úrslit. í 
Ijør komu nxslan dupult so 
llðfV Urðam.innaskip [il 
Føroya sum árið fyn. F.isini 
skipaði VTB fyri cinum 
-road sN>w- í Týskbndi. í 
4 hýum vóru fcrðxskriv-

sk>vur Ntiuir ul ciu vcslur 
m>rðurlcndskl kvøld. har 
tilmur varð vistur um lond 
ini. lyrilcstrar hildntr o.a. 
Koad sKiw iðcydnaðistscra 
vxl og vcrður vxntandi fast 
tillak í framliðint


