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Sh ell ikki við i
oljuleitingini við
Føroyar
SheiL eitt av heimsins størstu oljufeløgum, hevur avgjørt ikki at vera við í
oljuleitingini við Føroyar. Hesa avgerð hevur felagið tikið eftir at hava mett
um, hvar í heiminum framtíðar íløgur felagsins koma best við. Hitt risastóra
oljufelagið, sum Shell hevur samstar\'a við á Føroyaøkimtm BP Amoco hevur tvørturimóti gjørt av at prioritera Føroyaøkið og Atlantsmótið sera høgt
-

Shell hevur líka síðani altjóða oljuvinnan fór at vísa
Føroyum ans. verið eitt av
luttakanđi felogunum. Felagið hevur 1 sínum samstarvi við BP Amoco brúkt
fitt av peningi til at keypa
og útgreina innsavnað tilfar,
eitt nú seismikk. á føroyska

lanđgrunninum. Hóast Shell
nú gevst - í hvussu er
fyribils - so heldur BPAmoco fram við sínum
virksemi í Føroyaøkinum.
Felagið metir. Føroyaokið
sum sera áhugavert. ikki
minst nú markið er komið
uppá pláss og fyrsta útbjóð-

ingarumfarið stendur fyri
framman.
Brian Mitchener sum
stendur á ixida fyri kanningunum hjá BP Amoco á
Atlantsmótinum og harvið
eisini Føroyaøkinum. sigur,
at teir halda fram við sínum
kanningum við tí fyri eygað

at vera við í 1. útbjóðingini
í næstum. Nú verður í
spenningi bíðað eftir treytunum fyri hesi útbjóðing.
Shell gjørt heildarmeting
Avgerðin hjá Shell er at taka
seg aftur av Føroyaøkinum.
byggir á sammeting við
onnur øki í heiminum. Sammett við Brctland. og onnur
øki úti í heimi, so eru
møguleikarnir á føroyska
landgrunninum mettir relativt lágt í heildarætlanini hjá
Shell. og tí hevur felagið
avgjørt at gevast við
kanningum sínum í Føroyum.
- Men vit í BP Amoco við okkara nógvu roynđum
og vitan higartil - halda. at
tað er ein serstøða. at vera í
at kunna standa fyri, og útvikla møguligan fund bæði
effektivt og lærandi í hesum
økinum sigur Brian Mitchener.
- Vit halda tí møguleikanum opnan um vit fara at
bjóða einum øðrum felagi
at vera við. at bjóða saman
við okkum. í fyrstu útbjóðing. leggur hann aftrat.
Sum Sosialurin skilur
støðuna. so varð avgerðin
hjá Shell um ikki at halda
fram við víðari kanningarvirksemi í Føroyaøkinum
tikin: «as part of its worldvide opportunity tanking

Hjamar Djurhuus, hevur verið umboðsmaður hjcí Shell
og BP, verður nú umboðsmaður fyri BP
exerctce«.
Kortini fer hin parturin av
oljusamtakinum,
BPAmoco gjøgnum sínar
royndir og úrslit, at stuðla
undir menningina av einum
væleydnaðum oljuídnaði í
Føroyum hjá BP Amoco
vóna tey, at treytimar fyri
útbjóðing í Føroyum fara at
vera stimbrandi fyri luttøku.
Nýggj felt á bretskum øki
Hóast Shell nú fer at taka
seg av føroyska økinum. so
fara Shell og BP Amoco
kortini framhaldandi at vera
virkin vestan fyri Hetland
við teirra áhugamálum í
oljukeldunum Foinaven og
Schinhallion. Hetta økið
inniheldur fleiri nýggjar
møguleikar.
sum
í
framtíðini kunnu bindast í
FPSO
oljuskipini
á
oljufeltunum Foinaven og
Schinhallion fyri ein lutvíst
lágan kostnað. Longu nú
fyriliggja framtíðarætlanir
at gera íløgur í leiting og
útbygging av hesum nýggju
møguligu feltunum í øki-

num.
- Støðan hjá BP Amoco
sum operatørur av Foinaven
og
Schinhallion
oljufeltunum gevur okkum
ein heilt greiðan tøkniligan
fyrimun. sum vit halda kann
tæna Føroyum sigur Brian
Mitchener.
Hann sigur víðari at PB
Amoco kennir tað sum sína
ábyrgd at arbeiða tætt saman við føroyskum myndugleikum og fer felagið at
hjálpa har tað er møguligt,
fyri at menna ein oljuídnað
í Føroyum, sum er sera viðkvamur serstakliga mótvegis føroyska umhvørvinum
og mentanini.
- Vit eru annars sera fegnir um, at Hjamar Djurhuus.
sum higartil hevur verið
umboð fyri Shell og BP
Amoco í Føroyum hevur
tikið av tilboðnum at halda
fram sum umboð fyri BP
Amoco í framtíðini, og harvið slóða fyri BP Amoco í
framtíðini og harvið slóða
fyri tættum samstarvi í økinum sigur Brían Mitchener.

Herálvur Joensen, stjóri í oljumálastýrinum:

S h e ll væ lkom ið at kom a við aftu r se in n i
- Oljuíyrisitingin hevur verið sera fegm um samstarvið
við Shell famu 5 árini. og
vit harmast um. at hetta
dugnaliga felagið hevurtikið avgerð um ikki at verða
við í 1. útbjóðingarumfari.
Skuldi Shell seinni fingið
áhuga fyri okkara øki. bjóða
vit teimum vælkomnum.
Somuleiðis hevur Shell lagt
eitt stórt arbeiði í GEMsamtakið. sigur. Herálvur
Joensen. stjóri á Oljumálastýrinum í eini viðmerking
til avgerðina hjá Shell. ikki
at verða við í oljuleiting við
Føroyar.
Hann vísir á. at lækkingin
í oljuprísunum seinasta ár
gav oljufeløgum minni tok-

an pening og feløgini hava
tí verið noydd at raðfesta
økini, sum tey velja at gera
íløgur í. Tað er eitt eyðkenni
fyri altjóða oljuídnaðin í
dag. at flestu feløgini hava
fleiri íløgumøguleikar enn
tey hava pengar til. og tí
hevur tað allatíðina verið
moguleiki fyri. at okkurt
felag fór at velja Føroyar
frá, tí føroyska økið er. hóast jarðfrøðiliga áhugavert
og prospektivt, ógvuliga
krevjandi.
- Hinvegin gleðir tað okkum. sigur Herálvur Joensen
víðari, at BP Amoco.
samstarvsfelagin hjá Shell,
saman við meginpartinum
av oljuídnaðinum. metir

økið áhugavert. BP Amoco
er fynstøðufelag á Foinaven
og Schinhallion leiðunum
og hevur gott innlit í jarðfroðina á markinum móti
Føroyum. Teirra meting
tykist vera. at um treytimar
em rættar, kunnu teir við
lærupeninginum frá leiðunum vestan fyri Hetland vera
við til at menna oljuvinnu á
føroyskum øki.
Stjórin í Oljumálastýrinum sigur víðari, at teir hesar seinastu 2 mánaðimar
hava tosað við umboð fyri
øll oljufeløgini, sum vísa
føroyska økinum áhuga.
- Sum heild er áhugin
stómr og vit vænta fitt av
umsóknum, tá útbjóðingar-

umfarið verður í vetur.
Kortini eiga vit at minnast
til, at treytimar, sum vit seta
oljufeløgum. mugu verða í
samstarvi við vánimar fyri
at finna olju og geva feløgunum ein vinning, sum
stendur í mát við tann váðan, sum feløgini taka. tá tey
leggja hundraðtals milliónir
í leitingina, sigur Herálvur
Joensen í viðmerking til Sosialin.

Herálvur Joensen,
stjóri í
oljumálastýrinum

