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Oljugigantarnir BP og Shel leggja nú til brots:
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SHELL standa á odda
fyri leiting við Føroyar
T v ey av heim sins størstu oljufeløgu m , BP og
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gjørt avtalu um
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eftir olju v ið Føroyar. Shell verður operatørur í
hesum samtakinurn.
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H jam ar lijurhuus samatt
við Shell og BP fó lki í
Lrmdon. Fv. Peter de Ruiter. stjóri i ..New Busmess
Development. Shell Expro". Stewart Petri. BP.
Peter Bownutn. Shell Expro. Dorine Terwogt. Shell
Expm . B nan Darracot.
Shell Expro. Hjarnar
Djurhuus. stjóri i Førvya
Shell. Gordon Taylor.
Shell Expro og Serge lc ijten. stjóri ..Atlantic Mar
gm Venture. Shell Expm .

Oljugigantamir BP og SHELL við beinari kós móti føroyska landgrunninum:

SHELL skal standa
á odda fyri oljuleiting við Føroyar
J a .n M lller
Tvey av heim sins størstu
oljufeløgum. Shell og BP.
hava nú gjørt avtalu um at
arbeiða saman í leitingini
eftir olju og gassi á føroyska
landgrunninum.
U m boðfyri tey baeði feløgim hava júst havt fund í
London. Har varð avgjørt at
seta beina kós móti føroyska landgrunm num við
Shell sum skipara.
Hjamar Djurhuus. stjóri á
Shell í Føroyum, var við á
fundinum í London. Ætlanin er. at H jam ar Djurhuus,
sum fcr ffá sum stjórí í Shell
seinni f ár. skaJ ráðgeva hesum oljusam takinum
f
hvussu er í byrjanini.
H jam ar D jurhuus váttar
fyn Sosialinum ,
at tað
verður Shell, sum verður
operatørur á føroyska økin
um í hvussu er í sambandi
vð I . útbjóðingarum far
Hvussu veWHir seinni er enn
ikki avgjøn.
Sosialurín skilur. at hesi
baeði nsastóru oljufeløgim
nú av álvara fara at leggja
seg eftir føroyska økinum.
sum tev hava stórar vónir

til
Heimafturkomin av fundi
við Shell og BP í London
sigur H jam ar D jurhuus við
Sosialin. at sum stjón f
Shell er hann biðin um at
hava ein leiklut f framtfðar
oljuleitingini hjá Shell í
Føroyum.
-Eg havi ikki fyrr verið
beinleiðis við í hesum
partinum av virkseminum
og helt tað vera av alstórum
týdningi at kunna meg væl
um, hvat tað snýr seg um. •
Hjarnar Djurhuus leggur
aftrat. at starvsfelagar hansara í Shell UK leggja stóran
dent á at kunna skilja, hvørjar vónir og eisini hvønn ótta
í Føroyum fólk hava til eína
komandi oljuvinnu.
Tørvur á ocku

Vit hava biðið Hjamar Djurhuus greiða okkum nærrí
frá. hvørjar ætlanir Shell og
BP hava í F ø ro y u n . nú
hann er komin heimaftur av
fundi við um boð fyri ley
bæði fcløgini - fundi, sum
snúði seg um xtlam nar hjá
feløgunum á føroyskum øki
í framtíðim
-Alt hetta málið snýr seg
fyrst og fremst um. at fólki
tørvar orku. Hesin tørvur

verður kanska ikki altíð
settur í samband við olju og
gass, men vit hava øll brúk
fy n hita og Ijósi og stí eisini
fyn flutmngstólum. O rkaer
neyðug skulu vit hava búskaparliga
framgongd.
Sam tíðis krevja fólk. at
henda fram gongdin er
umhvørvisvinarlig.
Hjarnar Djurhuus vísir á.
at tað, sum javnan verður
tjakast um alm ent, e r at
flnna røttu javnvágina millum um hvørvið og annan
tørv, sum eitthvørt samfelag
hevur - eitt nú innan heilsu.
útbúgving og bústaðarmál
- og m illum heimsumfatandi umhørvismál og tjóðskaparlig og búskaparlig
rættmdi.
H jarnar D jurhuus sigur
víðari, at tað eru serliga trý
høvuðsøki, har Shell liggur
klárt á odda. Hesi eru góðu
avrikini á stórum havdýpi.
serliga í meksikanska flógv
anum og út fyri atnkonsku
strondini - síðani er tað stóra
heilsu-, trygdar- og umhvørvisarbeiðið og so tær
v xlkendu royndim ar hjá
Shell at menna lokala vitan
og fyritakssem i og so
infrastrukturm.
Shell er í dag við í lciting

útfyri
vesturafrikonsku
strondim á meira enn 350
metra dýpi - og uttan fyn
angolsku strondina eru teir
í ferð við at bora á 600
m etra dýpi í meksikanska
flógvanum fer Shell í ár
undir at fram leiða náttúrgass á Mensaøkinum. og tað
verður á einum dýpi, sum
er meira enn ein fjórðing
tvs. á 1645 metmm, sum er
heimsmet
Onnur øki í meksikanska
flógvanum. har Shell antin
er í ferð við at útvinna ella
longu framleiðir olju. eru á
dýpi millum 500 og 1200
metrar.
Va»l vf6 í føroyskum
sjogvi

Royndim ar hjá Shell á økjum so sum gransking.
mcnning og teirra virksemi
í einum so løkniligum avbjóðandi umhvørvi, ber við
sær, at felagið hevur ein hóp
av tekmskari vitan, sum fer
at koma væl við í føroyskum sjógvi heldur Hjarnar
Djurhuus
Hann vísir á. al um okkara leiðir cr Shell longu scra
virkið á tí bretska partinum
av A tlantsm ótinum , cisini
kent undir heitinum „The

Atlantic M argin '. Á havlciðunum vestan fyn Hetland arbeiðir Shell m a
saman vð BP. har hesi bæði
feløgini standa á odda fyri
útbygging av teimum fyrstu
djúpvatnsøkjunum á Atlantsmotinum. Foinaven og
Schichallion
Hetta eru
arbeiði, sum uttan iva vcrða
m einlik tcimum. sum f
Iramtiðim hclst verða at fara
fram á føruyskum øki.
Hjamar Djurhuus sigur. at
sam arbciðið millum Shell
og BP kemur at halda fram.
og bæði feløgini fara nú av
álvara at virka saman í føroyskum sjógvi.
Shcll ger annars eisini
royndir at tinna aðrar vinnum øguleikar og ger seism iskar kanningar fyri at
flnna tram til, um olja flnst
á øðrum økjum á bretsku
havleiðunum í ein landnyrðing úr Hetlandi og
somuleiðis í írskum sjógvi.
í tí økinum. sum verður
nevnt ..Rockall Through".
H jaraar Djurhuus vísir á,
at meðan oljufeløg royna at
gera alt fyrí at minka um
vandan fyn dálking, sum
stendst av oljuleiting og
oljuvinnu, so hevur eyðkennið hjá Shell og BP á
Atlantsmótinum verið umframt at ansa serstakliga væl
eftir, teirra tilbúgvingarætlan
Hóast hesin vandi er nógv
m inkaður, siðani flótandi
framleiðslutøknin varð tikin
í brúk. so hava oljufeløgini
tó tryggjað sær. at tey eru
vxl fynreikað til at taka sx r
av einihvørji dálking, sum
kann taka seg upp
-Hetta, sigur Hjarnar
Djurhuus víðari. -er alt em
partur av tí, sum Shell sær
sum sina skyldu at minka
um m øguligt árin tess
virksemi í ti náttúrliga umhvørvínum ber við sær.

H jarnar Djurfruus sigur
annars. at Shell-UK-bólkunn. sum hiitist í London
hcrfyn. skilir fult út tann
otta. sum føroyingar hava.
t i tad snýr seg um umhvørvið - og ta møguligu
ávirkan. sum ein oljuvmna
út fyrí føroysku strcndurnar
kann kom a at fáa fyri
Kvsháttin hjá føroyingum.
-Tad er um ráðandi at
minnast til. at Shell. sum er
eitt hetmsumfaiandi fetag
virt fyntøkum í meira enn
100 londum. hcvur ómetaliga nngvar m yndir í nógvum ymiskum umhvørvi og
saman viðm ongum ymisk
um mentanum. Eisini hevur
Shell UK eitt tsrtt samarbeiði við sm æm samfcløg
sum eitt nú Hetland sigur
Hjarnar Djurtiuus og leggur
aftrat. at ein vxleydnaður
oljuídnaður á havleiðunum
við Føroyar. er ikki bert víð
til at try ggja orkuveiting og
inntøku fyri landið. mcn
hann m crkir etsini iløgur.
arbeiðspláss og mcnning av
útbúgvingum og yrkisgreinum.
S tu ð ta fø r o y ln tu m

-Shell og BP hava longu
stuðlað føroyingum . sum
eni í ferð við at útbúgva seg
innan oljuvinnu í Skotlandi.
og Shell UK kannar eisini
m øguleikam ar fyri al fáa
føroyingar uppí vmnuna í
Stórabretlandi. soleiðis, at
leir kunnu ncma saer nýggjan kunnleika og hegni. sum
leir so kunnu taka við sær
aftur til Føroya og brúka her
f eini komandi oljuvinnu
Saman kunnu vit syrgja
fyri. at føroyski oljufdnaðurin fer at gagna búskapinum og samfelanum sum
heild. I Shell og í bólkinum
annars síggja vit fram til. at
landsstýrið skal fara at
kunngera fyrsta útbjóðingarumfarið. og um Shcll sum
operatørur hevur cydnuna
við saer, so eni vit tilrciðar
sigur H jarnar Djurhuus
hcimafturkomin av fundi í
London við umb<K> fyri
oljusamtakið Shell/BP

