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Ságvtr føroymnar h ø d u  
lettad urr á tunjin um 
Lopranshormgina M \nd  
katmar

Lars Bruvold frá oljufelagnum Danop:

Heilt ovfarin av 
føroyska áhuganum
óvanliga stórur áhugi er frá føroyskari síóu fy n  at vera vió í eini komandi 
Ijnpransboring. Ixirs Bruvoldfrá Danop heldurføroyingar eru sera vatlfyri á nógvum 
okjum at veita ta nastur til eina komandi oljuvinnu. Hann heldur samvinna er txðandi

Hg k.mn ikki Mga annac' 
cnn. a( Mroyski áhugin tvn 
at ver.t \iA f komandi N n- 
arbeiðinum í Lopraer vcld- 
jga  st< >rur. t i  huc sað vertáur 
am eina rzttiliga avm.uk 
n'a uppgávu.

Hetta Mgur Lars Bruvi ld. 
stjón i Danop. sum f hesurn 
toguni cr i Før> v um fyri at 
greiða loroyskum fynit'k 
um og tvVum frá komandi 
I cvpransprojektinum

Meira cnn 100 fólk voru 
v iðá  fundinumi Havn hós 
đagin. tá greni varð trá 
xtlanim Lars Bruvoid er 
sera var I nøgdur v ið fundin 
og sigur ai teir hava fingið 
nogvar upplýsingar um. 
hvat tv'rovingar cru førir 
fyn at gera í samhandi v ið 
eitt tflfkl arbeiði

Uppa tynspurning um 
Danoper tað netia felagið ai 
taka sarr av slíkan uppgav u 
sigur Lars BruvoiJ. al tcir 
cru vanir við -likt og kcnna 
seg vísar i at kunna geraeitt 
gott arheiði

Hann sigur. at talan cr um 
ymsar uppgávur. sum før- 
oyingar heilt nátúrliga 
kunnu taka saer av og hcr 
hugsar hann serliga um 
flutningsuppgás ur

Av tf at nógv av arbeið- 
inum hevur við serupp- 
gávur at gera verða táð 
útlcndskar fyritøkur. sum 
koma ai taka saer av teim- 
um.

Lars Bruvold er rztnliga 
ovfann av. hvussu v s! før- 
oyingar eru fyn á nógvum 
økjum Hcr hugsar hann um

tað sera fjolhroytta og stóra 
urvalið av idnaði hand 
vcrki og i.rnastuv mnu, nu 
tað cru so tá fólk her

Hg haldi. at samfelagið 
er v* | úthygt, at lað verða 
stónr møgulcikar hjá føroy 
ingum f eim komandi olju 
vinnu at gcra etn stóran pan 
av arheiðinum, um ikki 
allíð einsamallir so í sam 
vinnu við aðrar.

ArbøtMb M m an
Hvat heldui Lars Bruvold 
so um u  kappmg, sum er 
millum føroyskar komm- 
unur og bvir um ai vera 
frcnist í oljumenningini 

lað  skal eg ikki lcggja 
mcg út f, mcn cg haldi. at tað

feini tramliðar oljuvinnuer 
sera avgerandi at tit >am- 
starva Hvai td. viðvikur 
Suðurovnni. '>> haldi cg. at 
plássim har anu atukið siig 
til samarbeiði -oleiði' aiøll 
oyggin f* r m c'i burtur úr

-Suðuroyingar t.d. aitu at 
kunnað funmð cina tclags 
stratcgi fyn. hvussu teir 
vilja marknað.u1øra iust 
hesa . nna. Hc haldi eisini, 
atSuðuroyggin hevði slaðið 
sterkan um arbeitt sarð 
saman um eina slíka strat- 
cgt

Lars Bruvold roknar við, 
at tað fer at bera til at gera 
eina samarheiðsavtalu 
millum tey 18 ahugaðu fcl- 
øgini um at lara undir

1 opran'Oonngin.i Mcn 
cnn er hctta ikki cndalica 
avgjørt I in avgcrð fyri 

cgur um cina goða viku 
Hann sigur annars. ai .. 
hugin fyri hesurn projek 
iium vísir. at tað er stórur 

uhugi fyri føroyska okinum 
sum heiid ogat oliufeløgim 
havi. fóðar vónir um at 
tm naolju og gass Iter.

Vitan trá hesi honngim 
kann ger.i oljufelogini betn 
lor fyn at finna tram til 
hvar tcy vilja gera sínar 
viðari kanningar >g seinm 
eisini bora

Tá oljulvnstingm herfyn 
beyðoljufcløgum til fundar 
í Havn um 1 .opransætlanin.i 
voru umleið 25 feløg við
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Nøkur av teimum. sum 
vórðu við her. og sum eru 
stór feløg. ið arbeiða vestan 
fyri Hetland eru ikki við i 
projektinum Eitt teirra er 
Texaco Vu spurdu Lars 
Bmvold. hvi eitt so stón 
felag sum Texaco. sum 
hevur so stórar vónir til alt 
økið millum Hctland og 
Føroyar. ikki er við.

Hann heldur. at tað má 
vera tí. at felagið heldur vil 
hrúka pcngar uppá at fáa 
v uan um økið á annan hatt 
Tað nytist als cinki at hava 
við nunkandi áhuga fyri 
økinum at gera

Eru fyriroíkaóir at 
raka við olju og gass
Men h\iit nu uniiit ralui t iá 

olju og guw i  hortngim t 
tjopra''

-Tað er lítil møgulciki 
fyri tí. men tað er ikki 
útilokað. i >g tí hav a vit eisini 
irvggjað okkum. skuldu v u 
fingið henda positiva Irup- 
ullcika

Og skuldi olja elia gass 
verið har. m> er tað ogn hja 
l-ør«>yum Hv ai verður gjøri 
í slikum føn er s>> upp nl 
føroy skar niy nduglcikar.

Ætlanin er at bora niður 
einar 35<K> metrar. men 
moguleiki cr a( fara niður á 
41X K) metrar Roknuð verð- 
ur við at koma gjøgnum 
basaltið og harvið fáa týð- 
andi upplysingar um før 
oysku undirgrundina

Lars Bruvold hcldur tað 
vcra rzttiliga spennandi ai 
fara undir ai hora a landi I 
Førovum Hetta er bæði

lættari og bíligari enn um 
talan var á sjonum 

Vit spurdu at enda Lars 
Bruvold. sum er útbúgvin 
sum oljuverkfrøðingur við 
oljuboring sum sergrein. um 
hann sjálv ur heldur. at olja 
og gass er i føroysku 
undirgrundim

-Moguleikin fvri at fund- 
ini. sum eru gjørd á bretsk 
um øki. eisini finnast hinu 
megin markið inni á før- 
oyskum øki. er rættiliga 
stórur vildi eg hildi<3 Men 
vit mugu so bara vóna. al 
marknaosemjan er loyst ul 
ta tíð. soleiðis at feløgini. 
sum arheiða hinumegm 
markið kunnu sleppa at 
halda frani við arbeiðinum 
y v irá  foroyskt øki

I .ars Bruv old hcldur tað er 
rættiliga avgcrandi iyn 
oljufeløgim at (ey kunnu 
sleppa ai arbeiða seg frá 
brelska økinurn og spaku- 
liga inn á løroyskt øki stig 
fyri >tig Tað rmgasta. sum 
kann henda heldur hann er. 
at tað verða lagdir nogvir 
pengar i at lciia á tcimum 
skenu  økjunum. ti kemur 
einki burtur ur har. kann ein 
rokna við, ai leløgini missa 
áhugan, so tað besta vildi 
venð at bjoð.i øki ui nær 
teimum økjum. har >lja 
longu er funnin. Til tcss 
krevsi so. at ein semja er 
funnunn á marknatrætum

ja n
Lars Hruvold trá Danop og 
Arnr Rosenkrands Larsen frá  
Dopus lurta . wí eftir hvat 
formaJurtn i h oroya Olju- 
idnai' Lhas Davtdsen hevur
at sttta Mynd iulmar
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