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Amerada Hess í Danmark undir spennandi verktrtlan:

N ogvir m øgu leikac a
do n s ku m e ki

Søkir eftir fólki at
útbyggja S. Arnefeltið
Stórt virksemi er og verður í øllum tritnum pørtum av danska kongarikinum,
tá talan er um at leita eftir og framleiða olju og gass. í danska partinum av
Norðsjónum verður bteði olja og gass framleitt og ætlanin er at økja um hesa
framleiðslu. Amerda Hess og Statoil rigga til at fara undir framleiðslu
hesumegin ár 2000. Samstundis sum hetta hendir verða lunnar lagdir undir
eina komandi oljuvinnu bceði í Grønlandi og í Føroyum. I hesum døgum lysir
Amerada Hess eftir fólki til at útvikla Syd Arne feltið, og eisini føroyingar eru
vtelkomnir at søkja hesi støn ini
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Nú oljuvinnan nærkast Føroyum og siórur partur av
altjóóa oljufeløgunum vísa
áhuga fyrt at vera við í
leitingini við Føroyar tekur
spumingunn seg eisini upp.
í støm mun enn fyrr. at taka
føroyingar i arheiði hjá oljufeløgunum Tað er tó einki
nýtt í tí, at føroyingar
arbeiða kring alia verðina
eitt nú hjá oljufeløgunum
Eitl av oljufeløgunum ,
sum arbeiðir i nógvum
londum. og sum eisini er
áhugað fyn at vera við í
leitmgim við Føroyar er
Amerada Hess Felagið er
rzttiliga virkið í Bretlandi.
men herfyri tók tað eitt
týðandi stig í oljuleitingini
i danska partinum av Norðsjónum eisini. Felagið fekk
fyn fyrstu ferð leiklutin sum
■peratørur á donskum øki
í farnu viku lýsti felagið
eftir vzlúthúnum fólki til al
manna fleiri av teimum
nýggju størvunum i samhandi við, at lað verður fanð
undir at útvikla oljufeltið
Syd Arne til framleiðslu
Søren Holm. stjón í
Amerada Hess í Danmark

vónar. at eisini føroyingar.
sum lúka krøvini í lýsingini.
fara at søkja. Talan er um
jarðfrøðingar. gcofysikarar.
oljuverkfrøðingar og aðrar
Tað snýr seg um at seta
umleið 10 fólk til at arbciða
við tí spennandi projektinum Syd Arne. ið er eitt
fund, sum verður mctt lønandi og tað fyrsta. sum
Amerada Hess fer undir at
útvikla í donskum øki
Higartil hevur framleiðsla
á donskum øki bert vcrið
hjá einum felag ella konsortium, og tað er DUC
(Dansk Undergrunds Consortium). sum fevnir um
M zrsk, Texaco og Shell
Tilsamans nýggju felt eru í
framleiðslu Hesi framleiða
tilsamans 200.000 tunnur
um dagin
Amerada Hess hevur
annars verið við í leitingini
á donskum øki síðani 1984
Men tað var i sambandi við
seinastu lisensrunduna, at
felagið gjørdist operatørur
á tí økinum, har fclagið
seinni gjørdi eilt fund
Felagið sctti tí í 1994 á
stovn cgna skrivstovu í
Keypmannahavn. har tað í

løtuni arbeiða 17 tólk. Við
teimum nýggju fólkunum
verður manningin n z m
teimum 30.
Amerada Hess er við í 9
lisensum saman við Dopas
ið danski staturin eigur
Haraftrat er talan um feløgini Denerco, Danoil og
Premier Felagið arbeiðir
eisini saman við Statoii,
sum er opcratørur í fleiri
hsensum í donskum øki
Heilt stóra avbjóðingin
hjá Amerda Hess er Syd
Ame feltið og so at vera við
i komandi 5. Iisensrundu.
sum felagið v zn lar s z r
nógv av.

Kort yvir leiti- ogfram leiðsíuvirksemi á donskum
øki í miðjuni Svd A m e
fellið, sum Amercuia Hess
nú søkir eftir fólki - eitt nú
í Føroyum - til at únikla.
Har eru so eisini Lulita og
Siri. sum Statoil er operatørur fyri, og sum a tlandi
fara undir framleiðslu.
Kelda Dong.

Søren Holm, stjón i Amerada Hess í Danmark
(hm ) saman við Dave
Munson og G dl Sykes

Vit spurdu Sørcn Hnlm.
hvussu storar vónir tcir hava
til danska økið'
H.mn sigur. al sammctt
\ ið norska og brctska parlin
av Norðs|<ínum cr talan um
citt minni øki. Kortini hcldur hann. al tað liggja stónr
møgulcikar i donsku undirgrundmi. sum cnn ikki cru
troyltir.

Flciti onnur fcløg hava
roynt eydnuna. har Syd
Arne fcltið liggur DUC
lann feltið í 1969 mcn fekk
tað ikki til at hcra til Hcldur
ikki Norsk Hydro. sum var
við í linscnsinum tann nokk
av olju til. at fcltið kundi
verða lønandi
Siðani kcypti Amerada
Hcss partin av Norsk Hydro
i Danmark og lor undir cma
nýggja boring. nakað. sum
onnur oljulcløg hildu vcra
hcill hurtur við. Mcn cydnan var við fclagnum. sum
fann olju fyri ikki so langari
tíð síðani Nú vcrður so
útbygging av fcltinum. sum
cr 15 kilomctrar langt. fyrircikað Hcr skal nógv
arhciði gcrast. og li vcrða
umlcið 10 folk sclt til at
arhciða við hcsuin pro(cktinum.
CJongst sum Z tlað scrður
fanð undir Iramlciðslu i
1990 Tað hcr ikki i dag lil
at siga. hvussu stor íram
lciðslan verður Mcn vónirnar hjá Amcrada Hcss cru.
al tcir cfftir ár 2000 kunnu
hava cina framlciðslu oman lyri 100 (KX) tunnur um
dagin.
Fismi Statoil arbciðir við
ztlanum um at fara undir
oljufram kiðslu i donskum
øki og roknað vcrður við.
at framleiðsla kann hy rja frá
Lolita fcltinum nakað áðrenn Syd Arne
Uppá fyrispurning hvat
hann hcldur um gongdina
á donskum øk. nú cink
arrzttunn hjá DUC vcrður
brotin sigur Sørcn Holm. at
tað ongantið cr gott við
monopolum Tí er tað ein
sunnur og góður útviklingur. at eisini onnur feløg
so sum Statoil. Amcrada
Hcss og Dopas kunnu lut-

taka i oljulcilingini við li
fyri cygað at fara undir
Irarnlciðslu um ikki so nógv
ár.
Sørcn Holm tylgir annars
v z l við gongdini á tør
oyskum øki. sum hann hcldur vcra scra áhugavcrda
Sum partur av Amcrada
H css samlakinum verður
fylgt v z l við. hvussu gongur h|á tclagnum knng alla
vcrðina og ikki minst í
Europa. Og nú cru so eisini
Føroyar partur av stratcgnm
hjá lyritøkuni
Hann vfsir á, at gongst
sum z ila ð i Føroyum og
mynstrið hjá felagnum í
Danmark cndurtekur seg. so
vcrður sknvstova latin upp
í Føroyum beint cftir. at
fclagið hcvur ftngið opcratørlciklatin yvir úthj«W>aðum
øki.
Tað cr annars vanlig
mannagongd í fyntøkuni at
llyta tolk frá cinum cinum
landi til citt annað. I dag
cru ti flciri av tcimum tungu
drcingjunum á skrivstovuni
i Danmark. fólk. sum hava
arhcitt hjá Amcrada Hcss í
Brctlandi Hcttacru fólk við
drúgvun. royndum hzð i
innan |arðtriH>i. gcofysikk
og planlcgging Millum
tcirra cru Davc M unson og
CJill Sykcs. sum standa fyri
ávikavisl úthyggingim av
Syd Arnc-tcltmum og lciting i donskum øki annars
Sørcn Holm tra Amcrada
H css Danmark ucrður mill
um mongu ullcndsku luttakararnar a oljuráðstcvnuni.
sum vcrður í Norðurlandahúsinum í n zsta mánað

