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Norsk HvJro eisini operatørur á føroyskum øki:

A r b e ið a n ú t v ø r t u r
u m a lla m ið lin ju n a
Oljusamtakid . , Faroes P a rtn e rsh ip su m fevnir um feløgini Amerada Hess,
Norsk Hydro, Lasmo og Dopas hevur nú sett ein hólk av serfrøðingum, sum
hurturav skal arbeiða við tíføroyska økinum - við tífyri eygað at gera seg
tilreiðar til I. útbjóðingarumfar. Oljusamtakið hevur eisini gjørt av lata kanningamar á Atlantsmótinum fevna um alt Føroyaøkið. Hvíta økið og hretska
økið vestan fyri Hetland undir einum. / hesum samhandi er eisini avgjørt, at
umframt Amerada Hess skal eisini Norsk Hydro nú kunna vera øperatørur á
føroyskum øki.

O rð o g m yn d ir:
J a n M u tlcr

Jan Evensen frá Amerađu
Hes.%, síAani rln ai sljiirunum i liupas, M u hael
Wetland fr á Lasmo og
James Efstalliiou frá
Norsk Hxdro, ið allir
arbeida n«) n førtn \ka
økinum.

Hann hcv ur arhcitl á non.ka
, judircktoratinum .
hjá
Shell í Ijarevsturi. hjá Norsk
Hvdro í N orðsjónum og
starvm t nú sum kanning
arstjón hjá Amcrada Hess í
Brctlandi. við hretska og
føroyska landgrunnunum
sum áhyrgdarøki
Navn hansara er Jan
Evensen og er hann ein av
hv»v uðspersonunum í tvilkinum. sum Amerada Hess,
Norsk Hydro og Lasmo og
Dopas, hava sett at arbeiða
við føroyska okmum
Kanningarnar av økinum
eru nú komnar so mikið
langt. at tey fýra fclogini
hava gjørt av at savna tilsamans 6 serfrøi’hngar. sum
hereftir einki annað skulu
gera enn at arbciða við føroyska okinum Bólkurin
savnast í London um ein
mánað og kemur so at hava
høvuðsstøð har
Tá eilt stórt ferðalag vitjaði Norsk H ydro nú um
dagam ar vímtj eisini umhoð
fyn hini feløgim í bólkinum
við. eitt nú Jan Evensen frá
Amerada Hess.

hetta økið eru eisim sera
stc>rar Enn eru nógvar súðir
eftir at syfta i samhandi við
kunna síggja hctur niður
gjøgnum hasaltið. og haraftrat seta veðurviðurskiftini á hesum leiðum stór og
nýggj tøknilig krøv So
skji'nt fyrsta útbjóðingarumfarið gerst veruleiki fer
oljuidnaðunn eisini at loysa
hetta heldur Jan Evensen
Hann sigur. at oljufeløgini í fyrstu atløgu fara at
vísa m iðøkjunum
nær
m arkinum størsta ans at
byrja við. Mcn tað ber
sjálvandi til at hava eina
lisensrundu uttan at hava
loyst marknaspurningin. Eg
haldi. at hvørkt frá føroyskan ella hretskan síðu er ein
hundin av hesum máli, men
og tað er eitt stórt men, og
tað er. at tað má hava stóran
týdning fyn hæði føroyingar og hretar at fáa loyst
marknaspumtngin. tí tað fer
at lætta munanđi um arheiðið hjá oljufeløgunum.

Sær s e ra s p ennand i

Jan Evensen upplýsir annars, at tey fýra oljufeløgini
í samtakinum
..Faroes
Partnesship" eru í ferð við
at gera eina nýggja sam-

út
Hann sigur. at føroyska økið
s* r sera spennandi út. vónirnar í oljuídnaðinum til

Nor&k H ydro e isini
o p e ra te ru r á
fe ro y s k u m eki

arheiðsavtalu. har hýtið
millum feløgim
verður
broytt. Hereftir verða Amerada Hess. Norsk Hydro og
Lasmo javnhjóðis partar í
samtakinum, og Dopas
verður verandi minnilutapartnari Býtið hevur hig
artil verið 45íf til Amerada
Hess. 25% tíl Lasmo. 20 til
Norsk Hydro og l(Wf til
Dopas Nú verður hetta
35*7< til operatørfclagið,
27,5% til teir báðar st<>ru
partararnar og 10% til Dopas Tað er nakað nýlt í
oljuídnaðinum, at tað v erður roynt at hava eitt betri
býti mtllum javnhjóðis
partnarar. og er ein orsøkin
tann. at tú á tann hátt kann
fáa betri úrslit bæði í lcitingar- og úthyggingarfasuni.
Aftrat hesum vi'ðka
feløgmi nú samarbetðtð til
eisini at fevna um hretska
parttn av øktnum. soleiðts
at tey koma at arheíða við
bæði føroyskum og bretskum økt undtr einum Tað er
sera týdnm garm ikið at
kunna síggja alt hetta øki
undir einum. tí tað er sama
jarðfrøði og sama lagd (basseng) og tey koma harvið
at samskipa áhugan í øllum
økinum Tvs at seismisku
kanningarnar tá fara at

fevna um eiu samanhangandi øki. sum røkkur Irá
vestan fyri Hclland til Føroya.
Við hesum koma so bæði
Amerada Hess og Lasmo at
arhciða sum operalørar, og
meðan tað higartil hert
hevur venð Amcrada Hess.
sum hevur havt operatørleiklut á føroyskum øki. fær
nú eisini Norsk Hydro
henda møguleika
Lagt
verður upp til eitt tættari
samarheiði við møgulcika
hjá hæði Amerada og Norsk
Hydro at vera operatørar.
mcn ikki í sama øki Hctta
kann gerast. tá fcløgini hava
fleiri økt
Jan Evensen sigur annars.
at hóast fleiri feløg hava víst
áhuga fyri at koma uppí
hetta samtakið, so verður
ikki latið upp fyri øðrum
Royndirnar vísa. at trý og i'
mesta lagi fýra feløg eiga
at vera i slíkum samarheiði.
-Vit hava umrøtt møguleikan fyri at laka aðrar vtð,
men halda. at vit hava eitt
sera sterkt samtak. sum
dekkar alt tað, sum er ncyðugt í eini komandi lisensrundu.
Bora s k jo ta s t t il ber

Jan Evensen sigur annars.
at teirra oljusamlak ællar

sær át vera millum tey
fyrstu, sum seta bonn í før
oysku undirgrundina Um
úthjóðm garloyvi
verður
latið seinast i 9K ella fyrst í
99 vilja teir gera alt fyrí at
hora ein brunn so tíðliga til
bcr í 99 clla seinast í fyrru
helvt av ár 2000. -Vit fara
at seta alt inn uppa at kunna
bora skjotast tilher leggur
hann aflrat
Vit hava hiðið Jan Evensen koma við síni persónligu áskoðan um møgulcikun at finna olju við Før
oyar!

-Persónliga haldi eg. at
olja cr við Føroyar. Hetta
er tað. sum hretar kalla.
..Educated guess". Tað
hyggi eg m.a. vitamna vit
hava um alt hassengið. sum
eg kenni best á hrclskum
øki, so tað eru stónr strukturar M egna vit at loysa
trupullcikan við at kunna
síggja gjøgnurn hasalnð. so
lara vit eisini at finna slórar
strukturar á føroyskum øki
N orsk H yd ro e it t g o tt
o lju fe la g

Nú føroym gar hava havt
høvi at vitja norska oljufclagið Norsk Hydro spurdu
vit Jan Evcnsen. sum hcvur
starvast har áður. hvussu
hann mctir hann oljufel-

Jan Evensen.
leiúnKarstjón hju
Amerada Hess a
fø n n s su m og hretskum øki
er norámaáur Hunn u e r
stórar m øeuleikar a
føm xska øktnum rrg roxnir
sfátvur at fs Igja við
gongdtm i fjølmuMunum
Hann hesur fle iri ferflir
vitjaó i Eøroyum og er nu
partur ax tí ..høróu
kjarnuni" ■em um bólki
xtð serfrøómgum. sum
burturuv skal albeiða xið
føroyska øktnum. Hxila
økinum og hretska økinum
xrslan fx ri Hetlund.

agkV

Hann sigur. at tað er citl
av tcimum mest professíonellu feløgunum. sum arhciða á norska landgrunninum í dag Styrkin hjá fclagnum er á útbyggingarsið
uni Talan er um citt gamalt
ídnaðarfclag. sum hevur
hygt virki i' nógvum londum
og hevur sera g<>ðar royndir
at arheiða við verkætlanum
og fullføra tær.

