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R em b in g ar í oljuh eim i á v irk a e is in i
le itin g v ið Fø ro yar
Oljuvinnan ger seg nú tilreiðar til at vera við f oljuleiting við Føroyar. Talan er um eini 25 feløg, ið ætla at
vera við í I. útbjóðing. Men nógvar broytingar eru í
vinnuni, og í løtuni tnerkja vit seinastu rembingarnar
utuian ..slagnum um føroysku oljuna Kortini verða
blandað, og „spælið skal til at byrja. Men hvør spælir
saman? Hvør vágar flest pengar og hvussu kann vágin
best spjaðast yvirfleiri? Hvørjar verða treytimar? Hetta
eru spurningar, ið oljufeløgini hvør sær og saman nú
royna fáa svar uppá.
“ .

“

J an M l ller

at fara undir leiting. Hetta
er so teirra forkláring.

A n a ly sa

Sohvørt tui' nærkust fvrstu
útbjóðing á føroyskum øki
er ikki hert stórur spennmgur millum altjoða oljufeløg. Eisiní føroyskir
mynđugleikar eru spentir
um. hvørji oljufeløg og
hvorjir bólkar fara at søkja
um loyvi at bora. tá avtomar. Tá oljuprísimtr fóru í
botn fyri góðum arí sídani
fekk tað aít fyri eitt avleiðtngar fyri fleiri oljufeløg.
Sm.em oljufeløg vórðu
uppkeypt ella yvirtikin av
teimum stóru risunum, og
hóast oljuprísimir t đag eru
rættiliga hogir, so verða
framvegis lutvíst stór oljufelog gloypt av teimum heilt
stóru. Hetta fer eisini at
hava við s.t-r broytingar. tá
vit hyggja eftir tí føroyska
okinum og ahuganum fyri
ti. Og hetta var eisini nakað.
sum varð tosað um í korridorunum a oljuraðstevnuni
i Aherdeen. motti tú umlxiðum fvn antin utlendsk oljufeløg ella føroyskar oljumyndugleikar.
S h e ll ik k i við

Ein tann størsta broytingin
er helst tann. at eitt av
heimsins størstu oljufeløgum. Shell. herfyri gjørdi av
at gevast við ollum virksemi
á Foroyaøkinum. Shell
verður neyvan heldur við í
19. rundu á bretskum øki.
Felagið hevur annars verid við i kanningunum her
seinastu mongu árini og
hevur brúkt væl av peningi.
Tað var við í Lopransboringini. i umhvorv isarbeiðinum hjá GEM og annars 1
teimurn kanningum. sum
eru gjordar á landgrunninum. Felagið hevur arbeitt
saman við BP
Tað er sjálvandi ilt at gita.
hvor veruliga orsøkin er til,
at Shell pakkar saman á
landgrunninum. Men sjálvir
hava teir so sagt. at teir hava
gjørt eina meting av øllum
sínum virksemi runt heimin
og hava so gjørt av at satsa
uppá ávís kend og bíligan
øki heldur enn at skula fara
út í nýggjar iløgur i einum
tremmandum øki. har tað er
djúpt og tískil verður dýrt

BP A m o co ko rtin i í
godum hýri

Hóast hetta so ætlar BP
Amoco ikki at gevast, tvønurímóti prioriterar felagið
Føroyaøkið sera høgt. Ein
kann so spytja hví? Eitt er
tað. at ymisk oljufeløg meta
ymiskt um tey ymsu økini
og hugsa ymiskt. Og nú tú
BP er so virkið skamt frá
markinum kann tað jú hugsast, at felagið veit meira enn
tey flestu um møguleikamar
okkaru megin.
BPAmoco. sum í dag telist millum størstu oljufeløg
í heiminum, leggur í lotuni
seinastu hond á yvirtøkuna
av Arco, sum eisini er við á
Eorøyaøkinum. Tvs. at bretski oíjunsin veiður uppaftur
størri. Hann hevur so eisini
boðað frá. at tað er ikki
óhugsandi. at dymar verða
latnar upp fyri einum øðmm
partnara at býta vágan og
royndimar við. nú Shell
hev ur takkað fyri seg. Eingin ivi er um. at BP Amoco
við síni stødd og royndum
megnar uppgáv una við Foroyar einsamalt. Men tað er
so hetta at býta vága. gongst
ikki eftir ætlan. sum kanska
spøkir.
Tað er greitt, at BP, sum
er operatørur (tvs. stendur

á odda fyri) á bæði Foinaven og Shiehallion keldunum vestan fyri Hetland
og sum hevur funnið aðrar
moguligar oljukeldur eisini
- Suilven og Conival beint
við markið - hevur sera
nógvar royndir og vitan um
økið tætt við markið, og
tískil má roknast við, at felagið eisini man hava varhugan av. hvat kann finnast
í undirgrundini føroysku
megin markið. Verður olja
ella gass funnið á t'øroysk
um øki, so er eisini hugsandi. at BP sær ein møguleika fyri einum infrastrukturi tvs. rorleiðingum áøllum økinum og tvørtur um
mark. Ella við øðrum
orðum, fund føroysku megin markið kann gera tað lønandi at gera í løgur í ein
infrastruktur, (tvs. rørleiðingar) sum knýta keidur
báðum megin markið saman.
Vit kunnu tí rokna við, at
nettup BP Amoco Arco
(Plus eitt annað stórt felag ?)
verður eitt av teimum mest
svongu og kanska best fyrireikaðu til 1. útbjóðing.
S tó ra r bro yting ar

Stórar broytingar eru eisini
í øðrum bólkum. Higartii
hava eini 25 altjóða oljufeløg verið virkin á Føroyaokinum. Tvs. at tey hava

keypt upp allar seismiskar
kanningar og sjáh i gjort
kanningar. Hesi feløgini
hava verið skipað í umleið
7 bólkar.
Nú er so tað hent ella er
við at henda. at feløg eru
uppkeypt ella yvirtikin av
øðrum: Fina er nú partur av
Total - Arco verður skjótt
parturav BP A m iK O og Mobil av Esso. Norsk Hydro
hevur keypt Saga. Fara vit
bert eitt sindur longur aftur,
so bleiv Union Texas
uppkeypt av Arco. Og soleiðis kundi verið hildið
fram.
Nú er tað so eisini komið
fram. at Total-Fina keypa
upp ELF. Her verður so
talan um 4. størsta oljufelag
í heiminum. Seinastu tíðindini siga, at Chevron er
við at yvirtaka Phillips.
Henda gongd fer at ávirka
verandi bolkar. Spurt kundi
verið. hvussu verður við
bólkinum Mobil í dag er í,
tá felagið verður partur av
Esso (Exxon) í næstum? í
bólkinum eru eisini Statoil
og Enterprise. Og hvussu
við bólkinum. har Esso er
saman við Phillips og ELF
- tá Mobil verður partur av
Esso, og ELF av Total - og
Phillips
av Chevron?
Hvar endar t.d. eitt so stórt
felag sum Statoil. sum annars í mong ár hevur verið

tilreiðar at fara undir boring
á landgrunninum? Og fer
ELF í Totalbólkin. fara so
Esso (pluss Mobil) og
Phillips at vera einsamøll
ella fara tey at taka annað
felag uppí? Og hvar endar
Phillips, tá og um tað verður
uppkeypt av Chevron, ið
ikki er virkið á Føroyaøkinum?
N o rsk Hydro!

Og nú Saga ikki er til longur
men partur av Norsk Hydro.
hvørja avgerð fer Hydro tá
at taka? At verða verandi í
bólki saman við Amerada
Hess, Lasmo. Dong og
Atlantic Petroleum? Ella
fcr felagið heldur at velja
bólkin. sum Saga er (hevur
verið) partur av. nevniliga
Total (Fina)og Anadarco og
nú helst ELF eisini sum
partur av Total-Fina?
Tað skal ikki tað stóra
hugflogið til fyri at síggja,
at Norsk Hvdro er í einum
dilemma. nú tað skal velja
milluin The Faroes Partnership ella Total bólkin. Tí
í báðum førum kann tað
koma at kosta felagnum
nógv at skula taka seg úr
samarbeiðinum. Tó kann
hugast, at tað man vera
lættari at taka Saga úr Totalbiílkinum og inn við sær í
Faroes Partnership-bólkin.
Skuldi tað hinvegin hent, at

Løtan á føroyska bástinum
i Aberdeen, tá Eyðun
Elttør, oljumálaráðharri
„lat upp" fyri fyrstu
útbjóðing
Hydro tekur seg úr verandi
bólki og fer saman við TotalEina (ELF) og Anadarco.
tá hevur felagið møguleika
at gerast operatørur alt fyri
eitt tvs. yvirtaka leiklutin
hjá Saga. Hydroumboð
hava fyrr sagt, at tey fegin
síggja Hydro sum operatør
á Føroyaøkinum og við
egnari skrivstovu her. Og
hana hevur Saga jú sum er.
Tað skuldi verið lagamanni
bara at flutt inn hjá Saga
(tvs. hjá sær sjálvum) og
so virkað sum operatørur
herttir. Men hvat kostar at
fara frá Amerada og hinum ?
Hvøtjar eru bindingamar?
Og hvat við ..trumfinum" at
hava eitt føroyskt oljufelag
við í bólkínuin? Um tað er
ein trumfurtá avtomar? Ella
kann Totalyvirtøkan av ELF
vera ein ov góður biti at vísa
frá sær? Man Norsk Hydro
kanska síggja sær møguleikan at standa ú odda fyri
einum av teimum sterku
bólkunum á føroyskum øki
við TotalFinaElf og Anadarco?
Her mugu Hydrofólk
sanna orðatakið: at tvinnir
eru kostimir, og hvørgin er
mjúkur. Annars er tað
eingin ivi um, at tað verður
ein dyggur smeitur fyri hini
feløgini í The Faroes Partnership, um Hydro tekur
seg úr bólkinum. Hvørji feløg kunnu tá avloysa Hydro?
Hevur bólkurin „ráð“ at
missa Hydro uttan at fáa
annað stórt felag inn ístaðin?
M æ rsk b íð ar e ftir tí
ræ tta høvinum

Umboðfyn italska oljufelagið Agip á veg avføroyska básinum eftir at hava fingið góðu boðinifrá Elttør um 1.
útbjóðing. Mynd Jan Muller

Og soleiðis kundi verið
hildið fram at analyserað
teir ymsu bólkamar. Eitt nú
kundi verið spurt. hvar danska Mærsk endar í øllum
hesum. Tí at byrja við var
Mærsk Olie og Gas saman
við ikki færri enn trimum
feløgum: Union Texas,
Deminex og Fina. Síðani
hendi tað, at Union Texas
varð uppkeypt av Arco og
Fina av Total. Deminex ber
í dag heitið Veba Oil og
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helilur saman við Mærsk.
Tá treytimar fyri 1. úthj(Sðing verða alinennar fer
Mxrsk uttan iva at kjósa
s;cr eitt ella fleiri stór oljufeløg at samstarva við.
Ringt er at gita. Hvat við
t.d. Agip. sum er virkið her?
Italska felagið Agip hevur
gott orð á sær og hevur
verið við á føroyaøkinum
leingi, tó at tað hevur hildið
ein sera lágan profil til fyri
nýliga. I hesum døgum ger
felagið serstakar kanningar
á landi fyri egna rokning.
Felagið er eitt av teimum
stóru og solidu og arbeiðir
saman við Marathon Oil á
føroyaøkinum. Men helst
fara hesi fclogini uppí ein
annan bólk ella taka annað/
onnur feløg uppí sín bolk.
Tað hevur annars Ijóðað, at
ELF arbeiddi við ætlanum
um at uppkeypa Agip. Nú
ELF er vorðin partur av
Total verður hetta helst av
ongum
T e x aco -b ó lku rin

Síðani er tað Texaco-bólkurin, sum fevnir um Texaco,
Conoco og Murphy Oil.
Fyrr var eisini Arco við. Og
eitt skifti eisini Amoco. Tað
hevur Ijóðað. at onnur stór
oljufeløg vóru sinnað at
keypa Texaco. men enn er
hetta ikki vorðið til nakað.
Ilt er at meta. um hesi
feløgini fara at leita særeftir
einum partnara at avloysa
Arco. Bólkurin var so uppaftur sterkari nakað herfyri,
tá eisini Amoco var partur
av bólkinum. Annars verður
Texacobólkurin mettur sum
ein av teimum. ið hevur
gjørt sítt heimaarbeiði væl,
tá tað snýr seg um Føroyaøkið.
G ass

Hyggja vit eftir luttakarunum í GEM, so er eitt felag, sum enn ikki hevur verið
partur av nøkrum ávísum
bólki. og tað er British Gas.
Nú tað verður tosað nógv
um møguleikan at finna
gass í økinum, kann tað
hugsast. at hetta felagið bara
bíðar eftir I. útbjóðing og
so fer uppí ein av verandi
bólkum? BG er annars í dag
eins nógv eitt vanligt olju-

felag sum gassfelag.
Stóra amcrikanska oljufelagið Chevron var eitt av
tcimum fyrstu at senda fólk
til Føroya, tá tað gjørdist
greitt, at danir vildu lata
føroyingar yvirtaka undirgrundina. Men seinni tók
felagið følihornini til sín
aftur. Hetta av orsøkum,
sum kortini ikki beinleiðis
høvdu nakað við føroyaøkið
at gera. Tað skilst. at felagið
hevur stórar ætlanir á norskum øki í Norðsjónum nú tað
er fram móti útbjóðing har.
Men tað fylgir eisini væl
við, hvat hendir á øllum
Atlantsmótinum frá Miðnoregi og suður til frlands.
Nettup av teirri orsøk fylgir
felagið eisini væl við
gongdini í Føroyum. Og
eftir tí sum blaðið skilur, so
er ikki óvist, at felagið verður við í eini føroyskari útbjóðing. Men tað veldst so
alt um treytir ol. Nú er so
komið fram. at tað ætlar at
keypa upp Phillips. Um
Chevron tá hálar Phillips úr
føroyaøkinum ella tað verður øvugt er spennandi at
frætta.
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Treytir og teigar stóran
týdning fyri luttøkuna
Verða treytirnar av slíkum slag, at tær ikki ræða oljufeløgini burtur, og verða
teigarnir eisini í teimum mest áhugaverdu økjunum, sofara kanska fleiri enn
20 oljufeløg at leggja inn atgongumerki til 1. útbjóðing við Førovar

Onnur lig g ja og b ið a

Tað finnast hundraðtals fyri
ikki at siga túsundtals oljufeløg kring heímin. Eins
væl og tað er hugsandi, at
onkur av verandi feløgum
fara at taka seg aftur. tá útbjóðingin verður latin upp,
er eisini møguleiki fyri. at
onnur, sum ikki hava verið
her áður, leggja eina bilett
inn.
Vert er eisini at nevna
bretska oljufelagið Dana
Petroleum, sum eisini hevur
eyguni við føroyaøkinum.
Felagið samstarvar við Føroya Kolvetni, sum eisini
hyggur sær eftir einum
bólki at arbeiða saman við.
Hóast Shell hevur tikið
seg aftur, so má kortini sigast, at tað eru fleiri av
heimsins oljurisum. sum
framhaldandi eru við í
kapprenningini eftir fyrstu
føroysku oljuni ella gassinum. BP Amoco, Esso,
Phillips, ELF, Total, Agip.
Texaco og Conoco - fyri
bert at nevna nøkur - eru
ikki ein og hvør í oljuhøpi.

Myrki parturin í landssynningshominum n\ landgrunnmtim er. har trier framkomnu JD seismikkkanningamar
eru gjørdar og luir mett verður at hestu teigamir verða

J an M úller
Verða treytimar fyri I.
útbjóðing ikki ov harðar. so
kann roknast við. at í hvussu
er 3 til 4 ella kanska upp í 7
bólkar við millum 12 og 23
av heimsins stóru oljufeløgum fara at bíleggja sær
atgongumerki til fmmboringina ár 2001.
Hinvegin verður tað tó
sera avgerandi fyri áhugan.
hvørji øki verða boðin út.
Eitt em treytimar. Annað
em økini. Hugsast kann, at
tað verða teigamir t landssynningshominum av landgrunninum tætt uppat verandi keldum bretsku megin
markið, sum verða bodnir
út og sum størstur áhugi
verður fyri. Men neyvan ber
til at iata øllum part av hesum ,.góða bita". Spumingurin tá er so, hvør fær góðu
teigamar. Men feløg em
ymisk í sínum hugsunnarhátti og vali. Eitt nú valdi
Agip at søkja um eitt øki
sunnan fyri Irland. sum
cingin annar hevði serligan
áhuga í. tá útbjóðing var har
seinast. Og tað sama kann
henda her. at tað em feløg,
sum fara at søkja um teigar
aðrastaðni á landgmnninum
enn bara í ..fitilendinum" í
landssynningspartinum av
landgmnninum.
Fyri Føroyar hevði tað
verið best. um fleiri oki enn
eitt vóm við í útbjóðingini.
Og tað verður helst so eisini. Men kortini fer fokus
at verða sett á landssynningshomið. úti í hvúu sonuni nær bretska markinum.
Eftir tí sum skilst. so em
gjørdar ómetaliga nógvar
scismiskar kanningar júst
her, og tað. sum feløgini
síggja. skilst. er eisini sera
áhugavert. Onkur skal hava
luftað „tankan" um ele-

fantar - fílar - tvs. risastórar
oljukeldur júst í hesum økinum. So spennandi sær
undirgmndin eftir øllum at
dønia út.
Skuldi tað óvanliga hent.
at oljufeløg raka við fleiri
keldur eftir stuttari tíð, so
er tað spumingurin: em Føroyar við sínum einans
45.000 íbúgvum í heila tikið
til reiðar at skula gloypa
einum so stómm bita? Bara
eitt Ecofisk ella tvey Statfjordfelt kunnu vera nóg
mikið til at geva Føroyum
heitið ..Norðuratlantiska
Kuwait". Geva vit nógv
loyvi beinanvegin, er so
ikki møguleiki fyri. at tað
kunnu verða funnin fleiri
keldur enn gott er vil onkur
spyija? Og verða fleiri
keldur funnar. verða vit so
noydd til at loyva teimum
øllum í gongd um samma
mundið - ella hava vit
møguleika tá at gera raðfestingar av. hvat skal framleiðast?
Komandi tvey til fimm
árini fara helst at geva okkum svar uppá hesar spumingar. Taka vit við læm av
søguni vestan fyri Hetland.
so eiga vit heldur ikki at
vera ov bjartskygd. Tí har

hava teir borað eftir olju í
meira enn 25 ár - tilsamans
140 bmnnar. Ikki fyrr enn
fyri fáum ámm síðani fór
fyrsta keldan at sprikja og
enn em har bert tvær slíkar
keldur. Við hagtølunum frá
bretskum øki í huga. er
kanska rætt at vera meira
enn eitt sindur varin við
metingum og vónum. Men
oljufeløgini tykjast kortini
trúgva uppá. at her er okkurt. 1. útbjóðing fer kanska
at geva okkum svarið.
Stór feløg
Tær mongu samanleggingar
og yvirtøkur í oljuheiminum fara helst at hava við
sær, at tað verða nokur
risastór oljufeløg í nøkmm
fáum btílkum. sum fara at
bjóða á føroyska landgmnninum. Um hetta er tað besta
fyri útbjóðingina er ilt at
siga. Ynskið hjá oljumyndugleikunum hevur annars
verið at fáa so nógv oljufeløg sum gjørligt við í
fyrstu útbjóðing. soleiðis at
henda ikki bert verður dominerað av teimum risastóm.
Og soleiðis at tað verður
størri kapping. Og har\ið
kanska eisini fleiri boringar.

Herálvur Joensen. stjóri í
Oljunuilastýrinum prátur
vió umboó fyri útlendsk
oljufeløg á messuni í
Aherdeen. Mynd jan
Hinvegin kunnu vit við
fáum og stómm oljufeløgum fáa feløg. sum vemliga
megna uppgávuna at tinna
olju undir teimum torføm
umstøðunum her gaJda.
Vit hava í hesi analysu
valt at tríva í ein part av
øllum oljumálinum. Aðnr
spumingar. sum hava ikki
minni áhuga og týdning. em
tær treytir. sum \ erða settar
oljufeløgunum. Og uppaftur
aðrir hava við umhvørv i og
okkara egna samfelag at
gera. Hvussu fer vinnan at
ávirka landið og fólkið her
býr. Eiga vit t.d. at kenna
okkum nóg trygg. hvat
umhvørvinum
viðvíkur.
hóast oljufeløg og føroyskir
myndugleikar arbeiða við
hesum málinum í GEM?
Tað og mangt annað vilja
vit tríva í í øðmm greinum
sum frálíður.
Fømvski hásurin á
oljumessuni i Aherdeen.
Mynd jan

