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Frá viijanini hjá Shell í 
London nakad herfyri. Viá 

í føroyska ferflalagnum 
vóru Eyðun Eltrør. olju- 
málarádharri. Herálvur 
Joensen. leiflari á Olju- 

máladeildini og Pelur 
Joensen eisini frá  Olju- 

máladeildini. Hjamar 
Djurhuus, sum er um- 

boðsmadurin hjá Shell 
Exploration var eisini við.

(Myndir Petur Joensen)

Dong og Atlants Kolvetni 
- Saga. Total og Anadarco - 
Texaco. C'o i k k o , Murphev 
(Arco) - Phillips. Esso og 
ELE - Slaloil. Mohil og 
Enterprise - Mærsk Olie og 
Gas og Veba Oil. Síðani eru 
fleiri feløg. sum enn ikki 
hasa skipad seg í ávísar 
bxSlkar: British Gas. Agip 
og Marathon. Føroya 
KoKetni og Dana.

Tað er greitt. at tað í 
lotuni eisini standa mong 
oljufeløg á síðulinjuni og 
fylgja gongdini. Sohvørttað 
nærkast 1 úthjóðing fara 
helst eisini hesi felog at taka 
stoðu til. um tey skulu vera 
við í útbjóðingini. Hetta 
veldst sjálvandi eisini um 
treytirnar fyri at vera við.

Nógv fe lø g  v itja
Tað at markið er komið 
uppá pláss (enn restar bert 
góðkenning frá breska 
parlamentinum) hevur eis- 
ini við sær. at nógv 
oljufeløg nú viltja henda 
vegin. I næstum vitja 
Phillips, Esso og Elf 
Oljumáladeildina. Síðani 
koma tey bæði donsku 
felogini Mærsk Contractors 
og Mærsk Broker á vitjan 
og seinni í hesum 
mánaðinum kemur ein stór 
sendinevnd frá Texaco. 
Conoco og Murphey.

Úr at gera eftir marknaavtaluna:

Jan Mt l LtR

Murknaavtalan millum 
Forov ar og Bretland he\ ur 
longu fingið avleiðingar 
f> ri \ írksemið a Oljumála- 
Jeildini. Hóast nóg\ hevur 
verið at tríva í, so hevur 
btðitíðin kenst sum at vera 
i eini d\alast\x>u Nu er alt 
hetta bro\ tt Bradđliga er 1 
utbjrxVing í eygsjón og skulu 
tað gerast nóg\ar fynreik- 
ingar. I hesum sambarxii eni 
tólk fra Oljumáladeildini og 
JarðfrtxNssavninum farin til 
Danmarkar og Onglands at 
vitja oljufelog. Herálvur 
Joensen sigur. at teir við 
hesum vitjanum m.a. vilja 
kunna seg um ahugan hjá 
oljufelogunum fy ri teimum 
teimum okjunum. sum eru 
vorðin foroysk burturav. nú 
eftir at markið er komið 
uppá pláss. Hetta er alt ein 
liður í fyrireikingunum av 
ti fyrstu útbjóðinginí. sum - 
gongst alt sum ætlað - verð- 
ur logd fyri tingið í heyst.

Herfy ri \ órðu umboð fyri 
Oljumáladeildina saman 
\ið  sjálvum oljumálaráð- 
harranum á \ itjan hjá Shell 
í London. har tey \órðu 
kunnað um arbeiðið hjá 
Shell og samtakinum Shell 
er í á forovskum øki. I tí

samtakinum er so eisim BP/ 
Amoco. Vitjað \arð á ho\- 
uðsskrivstovuni hjá Shell 
og vórðu toroy sku umboð- 
ini eisini á \itjan umKirð á 
FPSO-oljuskipinum ..Ana- 
sturia". Tað eru skip av 
hesum slagnum. sum hclst 
fara at taka imóti oljuna. 
verður hon funnin og tikin 
upp úr føroysku undir- 
grundini.

Føroysku umboðini 
vórðu m.a. kunnað um ar- 
beiðið hjá Shell vestan fyri 
Hetland og hvussu jarð- 
frøðin her sær út.

Tað eru annars tneira enn 
timm ár síðani. at útlendsk 
oljufeløg fóru undir kann- 
ingar sínar á Føroyaoki- 
num. Orsakað av markna- 
ósemjuni við Bretland er 1. 
útbjóðingin vorðin nakað

Vitjað var umborð á 
hesum flátandi 

oljuskipinum. nú tað lielst 
verða skip av hesimi sla,i*. 

sum fara at taka ímóti 
møguligari olju á 

Eonnaøkinum

scinkað. men h\ørki henda 
seinking ella lækkaðu 
oljuprísirnar hava stygt 
oljufeløgini burtur. I dag eru 
umleið 25 oljufeløg áhugað 
í føroyska okinum. Hesi eru 
umleið 25 í tali og eru fyri 
tað mesta saman í bólkum. 
Hesir bólkar eru: BP/
Amoco og Shell - Amerada 
Hess. Norsk Hydro. L.asmo.

A veg umborð á oljuskipið 
Anasturia í Norðsjónum. 
Olumálaráðharrin. 
leiðarin av 
Oljumáladeildini og 
Hjarnar Djurhuus saman 
við umboðum fyri Shell í 
Bretlandi.

oljufeløgunum
Umboð fyri føroyskcir oljumyndugleikcir vitja i  hesum 
dogum útlendsk oljufeløg fyri m.a. a t fá a  m eim  at vita um 
áhugan hjá teimurn at vera við í  fyrstu útbjóðingini, sum 
eftir marknaavtaluna fevn ir um nærum helvtina av tí  á- 
hugaverda ..Hvíta okinum

Lodda nú dýpið 
hjá útlendsku


