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\tlantic Petroleum hækkar partapeningin:

Oljupartabrøv 
í konfirmatiónsgávu
Á stórari samkomu fyri føroysku luttakarunum á oljumessuni í Aberdeen 
mikukvøldið kunngjørdi Poul Mohr, nevndarlimur í  føroyska oljufelagnum 
Atlantic Petroleum, atfelagið nít fer undir at tekna umleið 25 mill. kr. aftrat í 
nýggjum partapeningi

J an M úller
A b e r d l l n

Fi>ro> >ka oljufelagið Atlan- 
tie Petroleum fer nú aftur at 
tekna partapening. Ætianin 
er at gera felagið storri og 
sterkari. nú f\rsta oljubor- 
tngtn nærkast.

Á eini samkomu fytri for- 
ovsku luttakarunum á olju- 
messuni t Aberedeen í hol- 
unum hjá oljufelagnum 
Amerada Hess gjordi ein av 
nevndarlimunum í Atlantic 
Petroleum. Poul Mohr. 
greitt. at tad nu verður farið 
undir at >avna inn nýggjan 
panapeningtil felagið. fíig- 
arttl eru teknaðar untleið 30 
mill. kr. í partapeningi. Nú 
skulu teknast umleið 25 mill 
kr. aftrat. soleiðis at samlaði 
partapeningurin í felagnum 
verður um 55 mill kr.

Poul Mohr. sum er ein av 
stigtakarunum til forovska 
oljufelagið. segðt á sam- 
komununi. at tað hevði ver- 
K> kærkomið. um fólk fóru 
at seta pengar í foroyska 
oljufelagtd.

-Nú konfirmatiónimar 
nærkast. so hevói tað 
kanska verið eitt uott gávu-

hugskot at lata konfirmant- 
unum partabrov í Atlantic 
Petroleum í konfirmatións- 
gávu. Tað vildi so givið 
teimum moguleikan at vcrid 
vid. tá moguligar oljuinn- 
tokur gerast veruleiki í 
framtióim segói Poul Mohr.

Taó var Amerada Hess. 
sum beyð foroysku luttak- 
arunum á oljumessuni at 
vitja høvuðsskrivstovuna í 
Aberdeen. Tey umleið 70 
fólkini fingu heim við sær 
rúgv ismikið tilfar. sum olju- 
felagið hevur latið gera v ið 
nettupp fyrstu foroysku út- 
bjtSðing fyri eygað. Tað var 
Ben Arabti. stjiiri. sum legði 
tilfarið fram. saman við 
stjóranum i Atlantie Petrol- 
eum. Vilhelm Petersen.

í tilfarinum, sum er sett 
upp í einum ringbindi. 
verða vinnuligu árinini av 
einum leitiv irksemi lýst. 
Hetta er tískil tilfar. sum 
hev ur stóran áhuga fyri for- 
oyskar veitarar í eini kom- 
andi leitulasu.

Ben Arabo greiddi annars 
frá virkseminum hjá The 
Faroes Partnership bólkin- 
um. sum nú markið er 
komið uppá pláss og nú

oljumálaráðharrin hev ur 
kunngjort tíðarætlanina fyri 
eini útbjóðing - ætlarat vera 
við í fyrstu útbjóðing. Nú 
verður í spenningi bíðað 
eftirtreytum og vali av okj-

um.
í The Farcx's Partnership 

eru timm oljufeløg: Ame- 
rada Hess. Dong. Lasmo. 
N’orsk Hydrc' og Atlantie 
Petroleum.

BP Amoco umhugsar 
gassleiðing á Atlantsmóti
Verður ein ætlan hjá BP Amoco at leggja eina gassleiðing frá oljufeltunum 
Foinaven og Schiehallion skamt frá føroyska markinum til Sullom Voe og 
víðari til Magnus feltið til veruleika, kann hettafáa stóran txdning fyri 
framtíðar virksemið áføroyska landgrunninum

J an M lller 
A berdeen

..Alantic Frontier Gas line 
looks like a winner" er heit- 
ið á stórari grein í lokala 
blaðnum Aberdeen Press & 
Joumal. I eini sereútgávu í 
sambandi við oljumessuna 
lýsir Jeremy Cresswell 
framtíðina hjá Atlantsmcit- 
inum sæð út frá møguleik- 
anum at fara undir fram- 
leiðslu av gassi. sum longu 
er funnið i hesum stcira 
økinum.

Herfyri kunngjordi BP 
Amoeo. at tað er farið undir 
at kanna møguleikan fyri at 
leggja eina gassleiðing frá 
teimum báðum oljukeldun- 
um skamt frá íøroyska 
markinum. Foinaven og 
Sehiehallion - til oljufeltið 
Magnus 150 fjórðingar

norður eystur úr Hetlandi. 1 
dag verður gassið í Foina- 
ven og Schiehallion keld-

unum sprænt niður aftur í 
undirgrundina.Tvs. at einki 
fæst burtur úr tí sum er. Tað

er hetta gassið, sum BP 
Amoco nú umhugsa at 
senda gjøgnum gassleiðing 
til Magnus feltið. Har verð- 
ur tað so sprænt niður í 
goymslumar fyri at fáa trýst 
meira av olju upp úr hcsum 
stóra feltinum. Magnus felt- 
ið. sum goyniir stórar nc'gd- 
irav olju.kann vicfeini slík- 
ari ætlan. fáa ein nógv 
longri livitið, til ár 2015.

Sambart Press and Jour- 
nal hevur BP Amoco eisini 
ein trupulleika at dragast 
við, tá talan er um gassið 
frá Foinaven og Schiehalli- 
on. Tað er nevniliga av- 
markað. hvussu nógv gass 
ber til at spræna niður aftur 
í undirgrundina.orsakað av 
tí útgercf. sum er til taks. 
Hetta er við til at gera olju- 
framleiðsluna minni løn- 
andi.

G a ssle ió in g
Fyri at loysa henda trupul- 
leika og fyri at okja um ol ju- 
framleiðsluna frá Magnus 
ætlar BP Amoeo tí at leggja 
eina 14 ella 16 tumma 
tjúkkan oljuleiciing frá Foi- 
naven/Schiehallion til Sul- 
lom Voe. oljuterminalin í 
Hetlandi. Har fæst so eini 
nytta úr gassinum. Stóri 
parturin av gassinum fer tó 
víðari til Magnusfeltið.

Verður henda ætlanin til 
vemleika. so kann hon eis- 
ini vera byrjanin til ein 
áhugaverdan infrastruktur á 
Atlantsmótinum. nakað. 
sum eisini kann koma at fáa 
stóran týdning fyri olju- og 
gassvirksemi á føroyskum 
oki. Tað er ikki óhugsandi 
verður gass lunnið á før- 
oyskum c'ki. at tað til ta tíð 
fer at bera til at krøkja seg í 
gassleiðingamar á bretskum 
øki.

Og nú tosað verður um at 
leggja gassleiðing í okinum. 
so verður mc'guleikin at 
leggja leiðingar til fiutning 
av olju eisini nevndur. í dag 
verður c'll olja vestan fyri 
Helland fiutt v ið serútgjørd- 
um tangaskipum. Ein olju- 
leiðing á havsins botni verð- 
ur mett at verða ncSgv try gg- 
ari.og verða fieiri oljukeld- 
ur funnar. so talar hetta fyri 
eini oljuleiðing, og slík 
kann fáa stóran týdning fyri 
mc'gulig oljufund í føroy sk- 
um c'ki eisini.

Risastóra oljufeltið Clair, 
vestan fyri Hetiand, sunt 
varð funnin í 1978 spc'kir 
framvegis. Orsakað av at 
tað er ringt at fáa oljuna upp 
hevur BP Amoco. sum 
stendur fyri hesi kelduni. 
enn ikki tikic' stig til at fara 
undir framleicSslu. Men tað

tykist sum. at okkurt er við 
at henda kortini. Hini olju- 
felc'gini. sum eru við í hesi 
risastóru keldu.síggja fegin, 
at okkurt skjótt fer at henda. 
Og tann cíag Clair-feltið 
framleiðis olju sær alt nógv 
ljcvsari út fyri alt olju- c'g 
gassc'kicl á Átlantsmótinum. 
harímillum eisini føroyska 
landgrunnin.

V ilja  e in k i upp lýsa
Gitingar eru um at oljufel- 
agið Conoco skal hava rakt 
við okkurt áhugavert skamt 
frá føroyska markinum. Fel- 
agið fekk í Ijc'r saman við 
Arcc' loyvi til at gera fýra 
boringar úti í Hvíta c'kin- 
um. nærhendis Suilven 
oljukclduni. sum BF’ 
Amoco fann í 1997. Whit- 
ley. stjcki hjá Conoco fyri 
Atlantsmótið sigur vicl Sc'si- 
alin, at teir boraðu tveir 
brunnar í fjørog eru í lc'tuni 
í gongd við tann triðja.

Tac> er úti á 7-800 metra 
dýpi skamt frá føroyska 
markinum.

Talan er um tighthole 
støðu. -Vit kunnu ikki siga 
nakað. tí tað kann taka fyri- 
munir vit hava framum okk- 
ara kapping arne y tar frá 
c'kkum. ikki minst tá út- 
bjcKfing verður á føroyskum 
c'ki sigur Whitley. Tac> er 
boripallurin Sovereign Ex- 
plorer, sum verður brúktur.

Longur norcluri hevur 
oljufelagið Mobil borað 
nakrar brunnar úti á upp- 
aftur djúpri vatni. Eisini er 
her talan um loynilig úrslit. 
Men tað hoyrist. at Mobil 
við boripallinum Jack Bates 
skal hava rakt við gass.


