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Arco og Conoco fingu teigar í  Hvíta økinum:

Bora stutt frá  
føroyska mark- 
inum í apríl
Bretska handils- og ídnaðarmálaráðið gav herfvri einum  
samtaki við fý ra  oljufeløgum atgongd til teir báðar teig- 
a m a r  í  t í  Hvíta økinum, sum stjóm in  fy r r  í  ár kannað scer 
rættin til. Farið verður at bora heilt stutt frá  føroyska  

fiskim arkinum  í  apríl

J a n  M u l l e r

Tað var mikil rómur á htf' • 
utHsknvitiuvunum hjá 
tveimum av stóru oljufeløg- 
unum, Arco og Conoco. tá 
taó hertyn gjordist greitt. at 
tey høvđu fingii' háðar 
hlokkamar í ti Hvita okin- 
um. sum fv iT  f ár vórðu 
hcxJmr út millum oljufel- 
ogini

Saman við tveimum 
smxrri oljufeløgum, Bri- 
tish-Bomeo og Ranger Oil. 
fingu tev bxði oljufeløgim 
hesa stóru og spennandi 
uppgávu - fyn fyrstu ferð 
nakrantíð at bora efur olju í 
tí Hvita økmum millum 
Føroyar og Hetland.

Higartil hevur bert verið 
borað eystan fyri Hvíta 
økið. sum liggur sum eitt 
..ongamannaland ' millum 
Føroyar og Hetland. í fjør 
kunngtørdi bretska oliu-

felagið BP. at tað hevði 
funnið olju stutt frá Hvíta 
økinum Tann oljukeldan 
hevur ftngtð navnið Suil- 
ven.

Eftir hetta fundtð gjørdi 
bretska stjórmn av a( de- 
signera tveir blokkar í tí 
Hvita økinum. nakað. sum 
tkki er gjørt áður Mett 
hevur verið. at eingin fór at 
kanna saer partur av hesum 
økinum. soleingi føroyingar 
og bretar eru ósamdir um 
eitt landgrunnsmark

Orsøkin ttl at bretar kort- 
tm hava kannað satr tveir 
teigar í Hvíta økinum er 
fyrst og fremst tann. at 
roknað verður við, at Suil- 
ven-oljukeldan heldur fram 
úti í tíHvíta økinum

Gjørd varð so ein eyka 
útbjóðing, sum bert fevnir 
um hetta økið og sum skuldi

avgreiðasl skjótari enn 
vanligt er Retn oljufcløg 
og samtøk buðu uppa hesi 
nýggju økim og tað varð 
samtakið við Arco og Co- 
noco, sum fekk blokkamar

Fegln
-Vit eru ómetaliga fegin um 
at hava fingið hcsa spenn- 
andi uppgávu Hetta verður 
okkara vemhga fyrsta av 
bjóðing vestan fyri Hetland 
sigur Jane Hill frá Arco

Hóast tú mást bora fyri at 
siga nakað við vissu um

olju. so rokna eygleiðarar 
við. at tað eru meira enn 
90% møguleiki fyn at finna 
olju her. nú Suilvenolju- 
keldan liggur so n;cr við.

Tað erCoiKxo, sum verð- 
ur operatørur Ætlanin er at 
bora tveir brunnar í nxsta 
ár. Tann fyrra í april Tað 
verður í blókki 204<14)tvs 
lí partinum. sum liggur nxst 
føroyska fiskimarkinum. 
Hetta verður sostatt tann 
bonngin. sum er nxst før- 
oyska markinum yvirhøvur.

Borað verður við pall- 
inum Sovereign Explorer. 
sum er ein gamal kcnningur 
um hesar lciðir Talan er um 
eitt dýpi uppá meira enn 
1000 metrar

Hørd kapp tng
Jane Hill frá Arco sigur. at 
tey fmgu hesa uppgávuna i 
sera harðari kapping við 
fleiri onnur oljufeløg.

-Vit fingu uppgávuna. tí 
vit hava lagt so nógv í fyri- 
reikingarnar Tað er gjørt 
eitt ómetaliga stórt arbeiði 
fyn at fáa uppgávuna, og 
tað havi eg skilt, at eisini 
onnur oljufeløg hava gjørt.

í tíðindaskrivi frá DTI 
verður sagt, at bólkurín við 
Arco og Conoco á odda 
hevði gjørt tað besta ar-

T rtr b á d ir  b lo k k a m ir  i  øki 
204, sum  eru  lu ta flir  til 
fý r a  o lju fe lø n  Vit sí/tg ja  
S u ilven -o lju ke ld u n a , h e m t  
su n n a n  fy r i  . Ijtm gur syifrt 
lixg ja  o lju ke ld u rn a r  Foi- 
naven  og  S ch ieha llton . 
F isk tm urk ti) tvs. m tiU tnjan  
g im g u r  b e in t fra m v ii)  eyst-  
u ru  h o n u n u n t a v  20 4 .1 4

FLÓTIDRAKTIR
sum eru gjordar til at klára tey strangastu 

krøvini á sjónum

Duputt skmn frá 
miðjuni og 
mflur

Sterkt renmlás 
við 2 gliðarum

Møguieiki tyn at 
seta eyka verju 
fyn knøim

Stgnall)ós-Royta

Lutttop unckr 
arrm

Gumrmband um 
handliðir

Belti við 2-D 
ringum ur rusfríum 

stáh

AJIir seyrmr eru 
baeði seymaðir og 

sveisaðir

Gummiband 
um tOtliðir

Verða gjørdar av norskum stórfram leiðara av 
bjargingarútgerð.

Hendan og aðrar flótidraktir- og yvirlivilsis- 
draktir um framt øll onnur bjargingarútgerð er 
at fáa hjá:
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'Ttf. 1SóCO

B o rip a llu r in  S o ve re tg n  Explorer, sum  sk a l b o ra  f y h  A rc o  o g  C o n o c o  h e ilt  s tu tt  f r á  
ftsk im a rk m u m  longu  i  a p r íl m rs ta  ár. H u n n  h e v u r  verii) vii) i  le itin g m i e f t ir  o lju  og  
g a ssi í  f le ir i  s tø d u m  vestan  fy  rí H e tla n d

beiðsprogrammi fyn at 
kanna hcsar báðar blokk- 
arnar til fulnar

Tilsamans komu inn seks 
ymsar umsókmr Roknað 
hevur verið við, at BP og 
Shell fóru at fáa uppgávuna 
ella part av henni. nú hesi 
feløgim hava funnid Suil- 
ven-kelduna i grannalagn- 
um

Men so varð ikki Tað 
hevur annars vcnð nakað av 
striði um júst hesa útbjóð- 
ing Føroyingar hava gjøgn 
um Danmark sagt bretum 
frá. at teir skila sxr rxtt til 
at kanna sxr etn part av tí 
vestara blokkmum, um 
marknamálið sum heild fer 
til Haagdómstólin.

Formaðurin í føroysku

samráðingamevndim, Ámi 
Olafsson hevur eisim víst 
sína ónøgd við hrctska stig- 
ið at kanna sxr umrøddu 
blokkar, tí hetta hevur 
ávirkað javnvágina t sam- 
ráðingunum

Bretska stjórain hevur 
spurt seg fyn hjá oljufcl 
øgunum. um lcy av hcsi 
orsøk cru sinnað lil at taka 
umsóknar sínar aftur. men 
tey hava øll svarað, at tað 
eru tey ikki

Brctar hava siðani vfst 
føroyska ..kravinum" aftur 
í tíðindaskriv mum frá DTl 
stcndur annars um tcir háðar 
blokkamar í Hvíta økinum 
at teir hava ikki verið við í 
nøkrum føroyskum kravt 
undtr framhaldandi sam-

ráðmgum i meira cnn 30 ár 
um eitt mark milium Før- 
oyar og Brctland 

Tey bxði oljufeløgini 
Arco og Conoco, sum hava 
fingið umrøddu uppgávu. 
eru bxði við í leitingim vtð 
Føroyar. Coooco er í bólki 
saman viðTenaco og Murp- 
hey Oil. meðan Arco enn 
ongan samstarvspartnara 
hevur funntð sxr Arco er 
scrliga kent fyn sítt virk- 
semt i Alaska og USA 
Felagið hevur víst Atlants 
mótinum stóran áhuga og er 
við í lcitingmi vcstan fyn 
írland ng nú eisini vestan 
fyri Hetland.


