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Risastóra italska felagiðAGlP við í oljuleiting við Føroyar:

- Føroyingar
kunnu læra av
royndunum hjá
øðrum tjóðum
Eg haldi Foroxar em í eini rættiliga einastandandi støðu í
nuin til mtmg onnurlond, sum /utva oljuvinnu. Tit luiva møguleikan at kunna læra av mistøkunwn hjá øðrum og bruka tað
bestafrá teirra roxndum sigur Franco Polo, leitingarstjóri í
einum av heimsins størstn oljufeløgum, tí italska AGIP. Umboð fxri felagið hava júst vitjað Oljumáladeildina
J a n M l L l fcR

Ahugin hjá útlenđskum
oljufeløgum at vera við í
oljuleiting \.ið Føroyar er
framvegis stórur. Hóast
oljuprísimir eitt skifti t’óru
heilt niOur i botn. so hava
felogim kortini ikki slept
takinum. heKt tí tey longu
hava brúkt fitt a\ peningi
til forkanningar. og tí tey
framvegis hava vónir um at
finna olju og gas> her. Nu
eru so fleiri nyggj positiv
tekin. Eitt nú eru oljuprísimir hækkaóir munanđi. og
herfy ri \ arO so a\ tala gjord
um markið millum Foroy ar
og Bretland.
Eittav teimum heilt stóru
altjóða oljufelogunum. sum
leingi hevur fyigt væl við
gongdini í Foroyum. men
sum kortini ikki he\ ur gjort
so nógvan háva burtur úr
sær. er tað italska Agíp.
Agip hevur tó verið við í
GEM frá byrjan. GEM er
eilt samstarv millum meira
enn 20 altjóða oljutelog á
Foroy aokinum. Hetta samstarv snýr seg um eitt nú
umhvørvis- og trygdarspumingar. Talan er um eitt
rættihga einastandandi samstarv. tí hetta er fyrstu ferð í
alt|oða oljusoguni. at oljufelog ha\a tikið upp samarbeiði um eitt nú umhvørv ísmál í einum nyggjum øki.
langt áðrenn ti fyrstu útbjóðmgina.
Um tað varð tilætlað ella
av tilvild. at AGIPhevði sín
fyrsta íormella fund við
Oljumáladeildina heint eftir. at marknaavtala varð
undirskrivað er óvist. Men
íkki kann sigast annað enn.
at tað var væl ..timað". tá
tvey umboð fy ri Agip bankaðu á dy mar í gróthúsinum
á Ðebesartroð. Franco Polo
og Ron Lansdell. sum
standa á odda fyri kanningunum á Atlantsmótinum
hittu leiðaran á Oljumáladeildini. leiðaran á Jarðfrøðissavninum og onnur.
Har kunnaðu teir foroysku
myndugleikarnar um tað
arbeiði. sum Agip higartil
hevurgjørt á føroy ska land-

grunninum.
Franco Polo. leitingarstjóri sigur. at tað er a\ tilvild. at fyrstí veruligi fundur
teirra við Oljumáladeildina
\ ar beint t kjalarvorrinum á
undirskri\ ingini av marknaavtaluni Og tá vit spytja
hann um avtaluna. sigur
hann seg vera sera fegnan
um hana. Hann metir avtaluna av stórum týdningi
fyri bæði Føroyar og oljufelogini. Hon er eittpositivt
stig fvri Foroyar og Bretland og fyri oljuídnaðin.
Hon er \issuliga eitt gott
tekin til oljuídnaðin júst i
hesum døgum.
Hóast Agip hevur verið
lítið frantmi. so hevur felagið kortini gjort sítt heimaarbeiði. Teir hava keypt fitt
av seismiskum tilfari og
tulkað tað. Og tað er heldur
einki dulsmál. at Agip er

eins áhugað fyri eini komandi útbjóðing sum restin av
oljuídnaðinum vísir Franco
Polo á. Nú síggja teir fram
til at frætta meira um treytirnar fyri komandi útbjóvðing.
I lotuni arbeiðir Agip
saman við Marathon í
GEM. og ha\a teir eitt sera
gott samslarv. Ætlanin er tó
at vera í einum storri Ixilki.
tá tað kemur nærri eini útbjóðing.
-Men man má kenna
treytir oL„ áðrenn tú leggur
endaligu strategiiina tvs. eitt
nú h\orjum feløgum tú tá
vil arbeiða saman við
Vit spurdu Franco Polo
um føroyska økið framvegis
er kappingarfort við onnur
djúpvatnsøki?
-Tað veldst fyrst og
fremst um oljuprísin. 011
djúpvatnsøkini eru frontier-

Franco Poto og Ron Lunsdell frá Agip saman við leiðaranum á Oljumáladeildini,
Herálvi Joensen. Mynd Jens K. Vang
umráði. og sjálvt um tú jarðfrøðiliga hevur góð hugskot. so er oljuprísurin tað.
sum ger av, hvat tú kanst
gera.
Men ein oljuprísur uppá
17 dollar fyri tunnuna erein
rímuligur prísur fyri at leila
eftir olju her leggur italiumaðurin aftrat.
Hvat heldur hann so um
moguleikamar at finna olju
og gass við Føroyar?
-V'it í Agip og øll onnur
oljufeløg eru her. tí vit
halda. at her eru møguleikar Vit høvdu heldur ikki
brúkt pengar til at keypa
data, um vit ikki hildu okið
vera áhugavert.
Franct) Polo heldur annars ikki. at bíðitíðin eftir
markinum er burturspilt.
-Vit hava arbeitt eftir eini
ætlan og halda. at tað nú er
rætta løtan til at fara vt'ðari.

F ø ro y in g a r b o rið s e g
ræ tt a t

Sjálvur heldur hann. at føroyingar hava borið seg rætt
at higartil. -Tit hava eina
sera skilagóða. búnað og
positi\a oljuumsiting. sum
veruliga sýnist at laka hædd
fy ri øllum. bæði tí sum samfelagið og idnaðurin ynskja.
Franco Polo heldur eisini
Føroyar vera í eini sera
hepnari støðu. nú landið er
nærum umringað av tjóðum. sum hava drúgvar
royndir í oljuvinnuni. -Tit
hava tí møguleika at kunna
brúka tað besta frá øðrum,
tvs. tit kunnu fáa nyttu av
royndunum og tøkniliga
útviklinginum aðrir hava
gjørt. og sum brúk er fyri í
nettup einum nýggjum øki
sum Føroyar. Tit kunnu
solda mistøkini. sum aðrir

hava gjørt. frá - og bara taka
tað besta frá teimum. Hetta
haldi eg er ein sera góð útgangsstøða at hava hjá eini
nýggjari oljutjóð sigur
Franco Polo. Her hugsar
hann bæði um tann tøkniliga og tann samfelagsliga
partin.
Agip er ikki nakar dvørgur í oljuhøpi. Felagið liggur
millum nr. 5 og 7 á listanum
yvir heimsins storstu oljufeløg. alt eftir hvussu tú
mátar hetta. Felagið hevur
skrivstovur í meira enn 70
londum og hev ur meira enn
SO.(KK)fólk íarbeiði. Felagið arbeiðir eisini í Norðsjónum og er nú av álvara
farið at vísa nýggja oljulandspartinum. Atlantsmótinum ans. M.a. eru teir sera
virknir í írlandi.

Tey bæði Agip umboðim samun við Martin Heinesen, leiðara á Jarðfrøðissavninum og Alex Buvikfrá Oljumátadeildini

