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Atlantsmótið enn ikki livað upp til vónirnar:

Kann tó blíva størri oljuøki
enn Norðsjógvurin
Jan M úller
úr London
Tað er ongin loy na, at stóra,
nýggja oljuøkið Atlantsmótið, ið m.a. fevnir um leiðirnar millum Føroyar og Hetland, ikki hevur livað upp
til vónimar hjá altjóða oljuvinnuni, hóast oljufeløgini
hava kannað og borað í
meira enn 20 ár og brúkt 10
tals milliardir krónur, so eru
enn bert tvey oljufelt farin
undir framleiðslu.
Tað heldur Tom Phillips
leitingarstjóri i amerikanska
Arco ikki er nøktandi.
- Hetta er eitt øki vit hava
stórar vónir til, men tað hevur iki heilt livað upp til vónírnar.

Arco serfrøðingurin hevur tó ikki mist allar vónir
minni enn so.
- Megnar hettar økið at
liva upp til vónirnar og
»1yftini« næstu fimm árini
so verður hetta eitt fantastiskt oljuøki í framtíðini.
Og tað er rætt at Arco er
meira bjartskygt í løtuni enn
tað hevur verið tí fyri fáum
vikum síðani eydnaðist tað
Arco saman við Comoco
Ranger Oil og British Borneo at finna stórar mongdir
av olju á atlantsmótinum
skamt frá føroyska fiskimarkinum í Suilve strukturinum
- Vit em sera væl nøgdir
við hetta fundið, og seta
stórar vónir til komandi bor-

ing í økinum sigur Tom
Phillips.
Arco hevur bundið seg til
at bora fímm brunnar í økinum afturfyri at hava fingið
lisens í eini rundanum
mndu i hvfta økinum.
Ein av komandi bmnnunum sum Comoco og Arco
fara at bora í hesum økinum
verður heilt tætt upp at fiskimarkinum
Tom Phillips sigur at
somu jarðfrøðiligu fyribrigdi, sum em í Suilvenøkinum halda fram vestureftir í hvíta økinum og helst
eisini inn á føroyskt økið.
í seinastu scismisku tulkingunum hjá Arco í hvíta
økinum ber onkustaðni til
at síggja kolvetni í undir-

gmndini, og hvat viðvíkør
føroyska økinum, so ber,
hóast basalttmpulleikar, til
at síggja broytingar longur
niðurein kemur, broytingar
sum kunnu vera ábendingar
um olju.
Á fundi á høvuðsstøðini
hjá Arco fyri føroyingum,
fíngu føroyingar at vita, at
Arco metir Atlantsmóti at
vera enn meira áhugavert
enn norðsjógvurin, hóast
hetta økið, sum áður sagt
ikki hevur livað upp til vónirnar higartil.
- Okkara meting er at Atlantsmóti goymir meira olju
og gass enn Norðsjógvurin
sigur Tom Phillips.
Hann sigur annars, at
mest áhugaverdu økini em

7
í hvíta økinum og serliga men tó, nógv ár frammi i
har suðuri og eystur imóti tíðini. Ein tmpulleiki i dag
bretska markinum.
er, at ongin infrastmktumr
Uppá
fyrispurning er á Atlantsmótinum til gass
hvussu vónimar em til økini og harafturat er langt
norðurfyri Føroyar og eyst- marknaðin.
urímóti norska markinum
So-fyribíls er tað olja og
sigur Tom Phillips, at Jøð— Tkki gass sum feløg sum
vísir seg at tess longur norð- Arco satsa uppá.
ur vit koma tess drúpn liggEins og onnur oljufeløg,
ur keTđugrótið. Tað liggur sær Arco fegin at marknaso djúpt, at her em møgu- trætan við Bredand verður
leikamir mest at fínna gass. loyst sum skjótast og soieiðTað skilst á Arco fólki, at is at útbjoðingin kann fara
tey siggja helst eina før- fram í hvíta økinum eisini.
oyska lisensmndu har suðUppá fyrispuming um
uri tí har em møguleikamir ikki vandi er fyn at oljufelat fínna olju størri.
øgi m bara fara at vísa áhuga
Annars tykist tað at vera fyri ti hvítu økinum og ikki
nógv gass í økinum norð- ti føroyska landgmnninum
anfyri og víðari inn á norsk um marknaðartrætan verður
øki. Bæði BP og Statoil loyst sigur Steve Sullentrop,
hava funnið gass í Vøring- at ein partur av hvítu økjøkinum, sum mett verður at unum tilhoyrir Føroyum.
minna rættiliga nógv um
Men hann sigur, at tess
jarðfrøðina inni á føroysk- longur vit koma inn á førum øki.
oyska landgrunnin tess
Steve Sullentrop í Arco, tjúkri er basaltið og tí er
sum er ein av oddamonn- ringt at vita hvussu møguunum í oljufelagnum her í leikarair em fyri at finna
Bretlandi, heldur gass f før- olju og gass har.
oysku undirgrundim kann
fáa stóran týdning seinni,

Sekstan føroyingar á kunningarferð í Alaska:

Skulu vita hvat Alaska
kann læra føroyingar
Um viku skiftið f ó r e itt f e r ð a la g við sekstan fø ro yin g u m til
A la sk a f y r i a t vita, um h a r e r nakað, sum te ir kunnu
brú ka í sa m b a n d i við ein a m ø g u lig a fø ro y sk a oljuvinnu.
Tað eru te y jy r a o lju felø g in i A rco, Texaco, C o n o co o g
M u rp h y O il, sum h a va b o ð ið teim u m y v ir
Jan M úller
úr A nchorage, A laska
Sunnudagin fór eitt føroyskt
ferðalag á eina heldur sjáldsama vitjan í amerikanska
statinum Alaska.
Tey fýra oljufeløgini
Arco, Texaco, Comoco og
Murphy Oil, sum em við í
einum samtaki, ið arbeiðir
á føroyska landgrunninum,
hava boðið sekstan føroyíngum at vitja í Alaska, fyri
at síggja og uppliva hvussu
hetta fjarskotna landið, við
eini so serstakari og viðkvæmari náttúru, hevur
megnað at liva lið um lið
við oljuvinnuni.
í ferðalagnum eru umboð
bæði fyri landsmyndugleikar og stovnar.
Farið var fyrst til London
har vitjað var á høvuðsstøðini hjá Arco. Har fíngu føroyingareina frágreiðing um
hvussu Arco arbeiðir í Alaska.
- Hetta verður ein ómetaliga spennandi ferð fyri
tykkum føroyingar, at
kunna fara til Alaska og
síggja hvussu fólkið har
hevur megnað at byggja
upp eina oljuvinnu uppá
gott og ilt, sigur Steve Sullentrop, stjóri í Arco.
^ Ojjuævintýrið í Alaska er

eins gamall og tað í Noregi,
umleið 30 ár, og tað er ikki
minni spennandi heldur.
- Tit eru sjálvir við at
byggja nakað upp, tit em
við at lala dyrnar upp til
eina spennandi framtíð, eins
og tey í Alaska vóm tað fyri
30 árum siðani.
- Eins og tit em eymir um
umhvørvið og hvørja ávirkan oljan kann hava á samfelagið sum so, eitt nú fískivinnu, lønarlag og líknandi,
so vóm tey í Alaska eisini,
tá tey settu skjøtil á fyri 30
árum siðani, sigur Steve
Sullentrop.
A lm en nir sto v n a r og
fjø lm ið la r

Tað er annars eitt sera fjølbroytt ferðalag sum vitjar í
Alaska, umboðandi Landsstýrið,
Oljufyrisiting,
Landsverkfrøðing, Heilsufrøðiligu Starvsstovuna,
Fiskirannsóknarstovu o.s.fr.
Teir sekstan føroyingarnir, ið em við em: Eyðun
Elttør og Carsten Hansen,
landsstýrismenn, Jóannes
Dalsgaard frá mentamálastýrinum, Eyðun Andreassen frá Fróðskaparsetrinum,
Jóan Pauli Joensen fráHeilsufrøðiligu Starsvsstovuni,
Hjalti í Jákupsstovu frá
Fiskirannsóknarsiovuni.

Signar Heinesen frá Landsverkfrøðinginum, Martin
Heinesen frá Jarðfrøðisavninum, Herólvur Joensen frá
Oljufyrisitingini, Alex Buvik frá Oljufyrisitingini, Johan McDonald, ráðgevi og
Kjartan Kristiansen, menningarstjóri, umframt tíðindafólkini Tróndur Djurhuus,
Carsten Arnskov úr Sjónvarpinum, Johan Mortensen
úr Útvarpinum og Jan Múller frá Sosialinum.
Til A laska um London

Føroyska ferðalagið kom til
Alaska úr London via Seattle seint mánakvøldið.
Skráin fyri vitjanina í Alaska er sera fjølbroytt. Allan
mikudagin verða fyrilestrar
um olju og samfelagið annars. Teir snúgva seg um arbeiðsmøguleikarnar, sum
oljan hevur skapt, hvussu
oljan hevur ávirkað liski
vinnuna, hvussu staturin
hevur megnað at tryggja
sær inntøkur frá oljuni, tosað verður uin umhvørvið og
negativu avleiðingarnar av
oljuni, og tosað verður eisini um ídnaðin í Alaska og í
hvønn mun hann hevur notið gott av eini oljuvinnu.
Hósdagin fer stóra ferðalagið norður til stóru oljukeldurnur í Prndhoe Bay.

í løtuni eru sekstan føroyingar á kunningaiferð í Alaska fy ri u t vita um tað er nakað,
sum teir kunnu brúka t samhandi við eina møguliga føroýska oljuvinnu

Høvi verður at siggja oljuúlbúnaðin har og eisini
verður høvi at síggja stóru
oljuleiðingina, sum gongur

tvørtur ígjøgnum alt Alaska. Har búgva umleið 4.0UO-inHareftir gongur leiðin til uittar og nakrar teirra fara
bygdina Barrow, sum er føroyingarmr so at hitta og
norðasta búfilássiðí Alaská 'íosa vi<V

