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Føroyar lata upp fyri 
oljuleiting ár 2000
Eyðun Elttor, oljumálaráðharri slóð týsdagin áføroyska básinum á oljumess- 
uni i  Aberdeen fast við sjeytummaseymi, at leitingin eftir olju og gassi áfør- 
oyska landgrunninum kann byrja í  ár 2000
J a n  M úller 
A berdeen

Tað var t'yri innbođnum frá 
ollum oljufelogunum. sum 
hava víst áhuga fyri Foroya- 
okinum. umlxxlum fyri 
oljuidnaðin annars eitt nú 
setsnukkfelogum og alijtx>a 
oljupressuni. at Eydun Elt- 
tor. landsstynsmaður í olj- 
umálum. seinnapartin tys- 
dagin lat av fyrsta veruliga 
almenna startskotid til olju- 
leiting við Foroyar.

Eyðun Elttør segði. at 
fyrsta foroyska útbjóðingin 
verður alment latin upp í 
januar ár 2000 og letur aftur 
í april. og tey fyrstu loyvini 
verða so latin næsta summ- 
ar.

-  Hetta er ikki rætta lotan 
til at tosa um treytir fyri I . 
útbjóðing. men vit hava valt 
hetta høvi her á foroyska 
básinum á oljumessuni í 
Aberdeen til at siga um- 
Iteiminum, at vit eru um at 
vera klárir til 1. útbjóðing

og við hesum eisini at gera 
vart við, at vit hava ein 
heintaídnað. sum ynskir at 
luttaka i eini komandi olju- 
leiting.

Eyðun Elttør segði víðari. 
at samstarv millum foroysk- 
ar fyritøkur og altjóða olju- 
ídnaðin fer eisini at geva 
foroyskum fyritokum 
royndir og eina betri fatan 
av, hvussu hesin altjóða ídn- 
aðurin arbeiðir.

-  Vit síggja eisini fram til 
at halda frant við okkara

góða samstarvi við altjóða 
ol juídnaðin - frá bytjan við 
forkanningum o.l. til eina 
veruliga oljuleiting. Við at 
arbeiða saman kunnu vit 
rokka úrslitum. sum bæði 
kunnu gagna oljuídnaðinum 
og foroyska samfelagnum

Eydun Elttør, sum 
týsdagin lat »bumbu« 

hresta á altjóða 
oljumessuni: -Fyrsta 

útbóðing verður í  januar

Rúnavík - Sund og Drellnes á 
sjarmuherferd í Aberdeen
J a n  M u  i .tR  
A berdeen

Stórur ahugi hevur verið 
fyri at vitja føroyska básin 
her á oljumessuni í Aber- 
deen. Eingin ivi er um. at 
avgerðin hjá oljumálaráð- 
harranum alment at stað- 
festa tíðarætlanina fyri 1. út- 
bjóðing fer at økja um á- 
hugan fyri Føroyum. og sig- 
ast má. at hetta merkist eis- 
ini á básinum. har foroyskur 
ídnaður og tænastufyritokur 
bjóða seg tram. L ttalilsini 
hjá landsstvrismanninum 
hava ftngið umheimin t.e. 
altjóða oljuheímin at taka 
foroyskar myndugleikar í 
álvara. Nú hendir nakað. nú 
fangar borðið.

Ein kann siga. at einki 
nytt er í hesum úttalilsinum. 
tí felogini hava vitað, at út- 
bjóðingin fór í tingið í okt- 
ober ella november. og at 
rurulan fór at verða latin upp 
um ársskiftið Men tað hev- 
ur tó ómetaliga nógv at siga 
fyri eitt nú oljufelogini. at 
tey vita neyvt. nær útbjóð-

ingin byrjar og endar. og 
nær endaligu loyvini verða 
givin. soleiðis at tey kunnu 
leggja sínar ætlanir og ikki 
minst -fíggarætlanir. Eisini 
oljuídnaðurin. sum skal lata 
veitingar til oljufeløgini. 
hevur brúk fyri at vita 
neyvt, hvussu tíðarætlanin 
verður, soleiðis at eisini 
hann kann leggja sínar ætl- 
anir. Við úttalilsinum hjá 
Eyðun Elttør er kósin av 
álvara løgt fram móti fyrstu 
boringini á føroyskum øki.

Umleið 30 føroyskar fyri- 
tøkur eru við í Aberdeen. 
Hóast tað enn er nakað tíð- 
liga at tosa um veruligar 
sáttmálar. so meta fleiri av 
luttakarunum á básinum, at

/ løtuni luttaka ikki fcerri 
enn tríggjar 
útgerðarhavnir á 
oljumessuni í Aberdeen

tað er týdningarmikið at fáa 
samband við fyritøkur í 
Bretlandi og á meginlandi- 
num. Nettup slík oljumessa 
er rætta høvið til tess.

Tríggjar
o ljuugeróarhavnir
At oljuleiting nærkast sæst 
so eisini á tí stóru føroysku 
luttøkuni. Hereru ikki færri 
enn tríggjar oljuútgerðar- 
havnir og trý skipafeløg, 
sum bjcvða seg fram um- 
framt hópin av øðrum fyri- 
tøkum.

Oljuútgerðarhavnirnar. 
sum allar luttaka fyri fyrstu 
ferð á eini oljumessu. eru 
ASCO Føroyar. Norserv og 
Atlantic Supply Base. Skip- 
afeløgini eru Skipafelagið 
Føroyar. Smyril Line og 
Eimskip. Eisini er reiðaríið 
Thor í Hósvík við á messuni 
fyri fyrstu ferð.

Hetta felagið er longu 
virkið í frálandavinnuni. 
Fleiri av skipum tess ar- 
beiða sum hjálpar- og stand- 
by skip bæði í fremmandum 
sjógvi og við Føroyar.

Leivur Hansen. bý- 
ráðsformaður fer í  
dag at undirskriva 
avtalu við borgar- 
stjóran í  Aberdeen 
um samstarv

Vinarbýarsamstarv 
Tórshavn • Aberdeen
J an M úller 
A berdeen

Umboð fyri fleiri føroyskar 
kommunur eru við á olju- 
messuni. Talan er bæði um 
Tórshavnar, Rúnavíkar. 
Vestmanna. Klaksvíkar og 
Tvproyrar kommunur.

I dag fer Leivur Hanscn. 
býráðsformaður at undir- 
skriva samstarvsavtalu við 
borgarstjóran í Aberdeen.

Við hesi avtalu roynirTórs- 
havnar kommuna at vera 
við, tá ein oljuleiting tekur 
seg upp. Frammanundan 
hevur kommunan sam- 
starvsavtalu við norska olju- 
høvuðsstaðin Stavanger.

Leivur Hansen sigur í eini 
stuttari viðmerking. at taðer 
einki meira náttúrligt enn. at 
tað er eitt gott samstarv mill- 
um teir báðar oljuhøvuðs- 
staðimar í Noregi og Ong-

landi og nú tann í Føroyum 
eisini. Tórshavn, Stavanger 
og Aberdeen samstarv ið er 
vónandi komið fyri at verða. 
sigur Leivur Hansen við 
Sosialin. Nógv verður gjørt 
burtur úr. at umboð fyri 
Tórshavnar kommunu em 
her. Hóskvødið verður stórur 
døgurði í Town Hall í Ab- 
erdeen fyri býráðsformann- 
inum og øðmm føroyskum 
umboðum.


